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األول الفصل

القيس امرؤ

للميالد و٥٦٥ الهجرة قبل ٨٠ سنة مات

وُكنيته نسبه

الحارث بن غريه) الضبط بهذا وليس والجيم، الحاء (بضم ُحُجر بن القيس امرؤ هو
األصمعي، نسبه هكذا مرتع. بن ثور بن معاوية بن عمرو بن املرار آكل حجر بن عمر بن
حبيب، ابن نسبه ساق وهكذا كندة، هو ثوًرا إن وقال «وثور.» معاوية: بن الحارث وزاد
بعض وقال كندة. بن معاوية بن مرتع بن وثور معاوية، بن الحارث بني يعرب وزاد
وهو ثور بن معاوية بن عمرو بن القيس امرئ بن السمط بن القيس امرؤ هو الرواة:
أدد بن عدي بن مرة بن الحارث بن عفري بن كندة هو ثور األعرابي: ابن وقال كندة.

سبأ. بن كهالن بن زيد ابن عريب بن مسمع بن عمرو بن زيد بن
القروح؛ ذو له وقيل الضليل. امللك له: يقال وكان وهب، أبا القيس امرؤ ويَُكنَّى

لقوله:

أَبْ��ُؤًس��ا ت��ح��ول��ن م��ن��اي��ان��ا ل��ع��ل ص��ح��ة ب��ع��د دام��يً��ا ق��رًح��ا ْل��ُت وبُ��دِّ



شعرائها وأخبار العرش املعلقات

الرشيف عن البغدادي القادر عبد مة العالَّ فنقل املرار، آكل يف واختُِلَف قلت:
معاوية بن عمرو بن حجر بن عمرو بن الحارث هو هل خالًفا، املرار آكل يف أن الجواني
الحارث بن معاوية بن عمرو بن حجر هو أو مرتع، بن ثور بن معاوية بن الحارث بن
عليهم أغار الغساني الهبولة بن عمرو ألن املرار؛ بآكل الحارث ُسمي وإنما معاوية؟ بن
محلم بن عوف بنت أناس أم سبى فيمن وكان وسبى، فغنم — غائبًا الحارث وكان —
أسود أدلم برجل لكأني مسريه: يف الهبولة بن لعمرو فقالت الحارث، امرأة الشيباني
املرار آكل فُسمي الحارث تعني برقبتك. أخذ قد املرار، آكل بعري مشافر مشافره كأنَّ
وائل، بن بكر يف الحارث تبعه ثم مشافرها)، تقلصت اإلبل أكلتْه إذا شجر كُغراب (املرار:
آكل االشتقاق: كتاب يف دريد ابن وقال أصاب. كان وما امرأته واستنقذ وقتله، فلحقه
غزو «ال للمثل رشحه عند امليداني وقال حجر. ابن الشاعر القيس امرئ َجدُّ هو املرار
مع حديثه وساق املرار. آكل عمرو بن الحارث بن حجر ذلك قال من أول التعقيب»: إال

منه. استنقذها ملا الهنود هند قتل أنه آخره يف وذكر إياه، وقتله الهبولة، ابن

الشعراء يف طبقته

سالم ابن بن وقرن األوىل، الطبقة رأس وهو الجاهلية، أهل فحول من فحل القيس امرؤ
حبيب: بن يونس قال القيس. امرئ تقديم عىل واألكثر قيس، وأعىش والنابغة زهريًا
يقدمون كانوا الكوفة أهل وإن ُحُجر، بن القيس امرأ يقدمون كانوا البرصة علماء إن
من للفرزدق: وقيل والنابغة. زهريًا يقدمون كانوا والبادية الحجاز أهل وإن األعىش،
فقال: الناس؟ أشعر من لبيد: وُسِئَل القيس، امرأ يعني القرح. ذو قال: الناس؟ أشعر
عقيل. أبو من؟ ثم له: قيل طرفة، يعني العرشين. ابن قال: من؟ ثم قيل: الضليل. امللك

نفسه. يعني
أشياء إىل سبقهم ولكنه العرب، تَُقْلُه لم ما قال أنه القيس امرأ َم قدَّ من مراد وليس
يف والبكاء صحبه، استيقاف منها: الشعراء، فيها واتَّبََعه العرب، استحسنتها ابتدعها
بالعقبان والخيل والِبيض، بالظباء النساء وتشبيه املأخذ، وقرب النسيب، ة وِرقَّ الديار،
عىل اليمن من قوم وفد أنه روي ما الشعر يف تقدُّمه عىل ويدل األوابد. وقيد والعيص
حجر. بن القيس امرئ شعر من ببيتني هللا أحيانا هللا، رسول يا فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
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القيس امرؤ

فاستظللنا ماء، بغري ثالثًا فبَِقينا الطريق فضللنا نريدك أقبلنا قالوا: ذلك؟ وكيف قال:
وهما: ببيتني رجل وتمثَّل بعمامة، ملتثم راكب فأقبل والسمر، بالطلح

دام��ي ف��رائ��ص��ه��ا م��ن ال��ب��ي��اض وأن ه��م��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة أن رأت ول��م��ا
ط��ام��ي ع��رم��ض��ه��ا ال��ظ��ل ع��ل��ي��ه��ا ي��ف��يء ض��ارج ع��ن��د ال��ت��ي ال��ع��ي��ن ت��ي��م��م��ت

ما وهللا قال: حجر. بن القيس امرؤ قال: الشعر؟ هذا يقول من الراكب: فقال
يفيء العرمض عليه ذكروا كما ماء إىل الركب عىل فجثونا قال: عندكم. ضارج هذا كذب،
رجل ذاك ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال الطريق. ويُبلغنا يكفينا، ما وحملنا ِريَّنَا فرشبنا الطلح، عليه
لواء ومعه القيامة يوم يجيء فيها، خامل اآلخرة يف منيس فيها، رشيف الدنيا يف مذكور
ثابت بن وحسان لبيد من كالٍّ أن فريوى النار. يف بهم يتدهدى وروي: النار. إىل الشعراء

النار. يف املدهدى وأنا يفَّ، املقال هذا ليت قال:
هللاملسو هيلع هللا ىلصفسألوه رسول قوم أتى قال: الكلبي ابن عن عساكر ابن عن السيوطي ونََقَل
أنه إال — القيس امرأ يعني — القروح ذو فقال: حسان. ائتوا فقال: الناس، أشعر عن
يف رفيع صدق؛ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فأخربوا فرجعوا إناثًا. بل ذكًرا ولًدا يعقب لم
وال النار. إىل الشعراء قائد هو اآلخرة، يف وضيع الدنيا، يف رشيف اآلخرة، يف خامل الدنيا،
يُحتج وال بالشعر. العلماء عن الواردة التفاصيل فسقطت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع ألحد قول
معاني معرفة فإن وإال قوله، علمناه ما املراد ألن ْعَر﴾ الشِّ َعلَّْمنَاُه ﴿َوَما تعاىل: بقوله

ملسو هيلع هللا ىلص. عليه مقصورة العرب كالم

الجن من ورقيه هاجسه

طلب يف خرج أنه الشام أهل من رجل حدَّث الحظ. بن الفظ هو القيس امرئ وهاجس1
قال: كبري، شيخ وبفنائها خييمة إىل دفعه حتى الريح يسبق فدن كأنه فحل له لقاح
السالم بَردِّ بخل إذ فاستحمقته قال: أين؟ وإىل أين؟ من فقال: عيلَّ، يرد فلم فسلمت
إىل وأرشت — هنا ها وإىل — خلفي إىل وأرشت — هنا ها من فقلت: السؤال، إىل وأرسع

عىل الجن من رقيه لسانه عىل يلقيه ما هنا به واملراد القلب، يف يخطر الذي الخاطر أصله الهاجس: 1
ذلك. يف العرب تعتقده ما
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يسهل أن إال بذلك تبهج أراك ما فوهللا هنا ها إىل وأما فنعم، هنا ها من أما فقال: أمامي.
شكلك، غري الشكل ألن قال: الشيخ؟ أيها ذلك وكيف قلت: عليه. ترد من مداراة عليك
قال: شيئًا؟ العرب أشعار من أتروي وقلت: الجن. من أنه قلبي فرضب زيك. غري والزي

القيس: امرئ قول فأنشدني به، كاملستهزئ فأنشدني. قلت: وأقول. نعم

ف��ح��وم��ل ال��دخ��ول ب��ي��ن ال��ل��وى ب��س��ق��ط وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك ق��ف��ا

تقول؟ ماذا فقال: الكالم. هذا عن لردعك يُنَْرشُ القيس امرأ أن لو قلت: فرغ، فلما
أيها تستحي أال قلت: أسداها. نعمة كفر من أول لست قال: القيس. المرئ هذا قلت:
فما قلت: منه. أعجبك ما منحته وِهللا أنا قال: هذا؟! يُقال القيس امرئ أملثل الشيخ؟!
له نفيس فاستحمقت أجل. قال: منكران. اسمان فقلت: الحظ. بن الفظ قال: اسمك؟

الجن. من أنه عرفت وقد لها، استحمقته بعدما

وأوليته القيس امرئ حال

النساء، علق ترعرع ملا إنه فقيل ذلك، سبب يف واختُِلَف أبوه، طرده القيس امرؤ نشأ وملا
فقالوا: به؟ أصنع كيف فقال: حجر، أبوه ذلك فكره إليهن، وامليل لهن الذكر وأكثر
يومه، يرعاها بها فخرج اإلبل، يف فأرسله عمل. أتعب يف يكون حتى إبلك، رعاء يف اجعله
كريمة الحالب، غزيرة األقراب، طويلة حبذا يا ويقول: ينيخها وجعل الليل، مع آواها ثم
يدور ليلته بات ثم األسماك. طوال األحناك، عراض األوراك، شداد حبذا يا الصحاب،
الخيل. يف فأرسله له: قيل بيشء. شغلتُه ما أبوه: فقال يتحدث. كان حيث ِثِه ُمتََحدَّ إىل
هو فإذا يسمع، حجر أبوه فدنا الليل، مع آواها حتى يومه، فيها فمكث خيله يف فأرسله
وراكبًا، راجًال الصحاب ِنْعَم ونساء، عدة ظباء، وذكورها نساء، إناثها حبذا يا يقول:
حواليها، يدور ليلته فبات شيئًا. صنعُت ما وِهللا أبوه: قال هاربًا. وتفوت طالبًا، تدرك
وجاء أمامه فجاءت أراحها، أمىس إذا حتى فيها، يومه فمكث الضأن. يف اجعله له: قيل
تعرف وال طريًقا، تهتدي ال هللا أخزاها قال: يسمع أبوه ودنا املراح، بلغت فلما خلفها،
أصبح فلما يتحرك، ال ليلته سقط ثم داعيًا. تسمع وال راعيًا، تطيع ال هللا أخزاها صديًقا،
وجهها يف َفَحثَا الوادي، عىل وأرشف الحي، من بعد حتى فمىض بها. اخرج أبوه: قال
للطري وإهاب، لحم هبهاب مدر، ال حجر حجر، يف حجر يقول: وجعل فارتدت، الرتاب
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ذلك، يدع أن وأبى والشعر، النساء عن به يرغب وكان منه، ذلك أبوه رأى فلما والذئاب.
ألبيه. مراغًما فخرج عنه، فأخرجه

طرد سبب إن وقيل: أبوه، ُقِتَل حتى والغزل الصيد يطلب العرب يف يسري فكان
يف ما وغاية العرب، أخالق من معروف غري وهذا هرا، امرأته ق يتعشَّ كان أنه إياه أبيه
تزوَّجها، شاء فإن وليها، غريها من أوالده أكرب يكون امرأته كانت موته بعد األَب أن ذلك

غريه. من زوجها شاء وإن تموت، حتى منعها شاء وإن

أبيه مقتل بعد خربه

أحُدهم طعنه وكان — طويلة قصة يف أسد بنو قتله ملا القيس امرئ والد حجًرا إن قيل
وكان — نافع ابني إىل انطلق له: وقال رجل، إىل كتابه ودفع أوىص، — عليه يُْجِهْز ولم
القيس امرأ تأتي حتى واحًدا، واحًدا واْستَْقِرِهْم عنه، فالُه وجزع بكى فإن — ولده أكرب
وقد ووصيتي. وقدوري وخييل سالحي إليه فادفع يجزع لم فأيهم — أصغرهم وكان —
ابنه، نافع إىل بوصيته الرجل فانطلق خربه، كان وكيف قتله، من وصيته يف بنيَّ كان
أتى حتى ذلك، فعل فكلهم واحًدا، واحًدا استقراهم ثم رأسه، عىل فوضعه الرتاب فأخذ
فلم حجر. ُقِتَل له: فقال بالنَّْرِد، ويالعبه الخمر، يرشب له نديم مع فوجده القيس، امرأ
قال: فرغ إذا حتى فرضب، ارضب. القيس: امرؤ له فقال نديمه وأمسك قوله، إىل يلتفت
والنساء الخمر فقال: فأخربه أبيه أمر عن الرسول سأل ثم دستك. عليك ألفسد كنت ما
له مراغًما خرج ملا إنه وقيل: مائة. نوايص وأجز مائة، أسد بني من أقتل حتى حرام عيلَّ
فإذا وائل، بن وبكر وكلب طيئ من ُشذَّاِذِهم من أخالط ومعه العرب أحياء يف يسري كان
الصيد إىل وخرج يوم، كل يف معه ملن فذبح أقام صيد موضع أو روضة أو غديًرا صادف
حتى كذلك يزال وال قيانه، وغنَّته وسقاهم الخمر ورشب عنه وأكلوا فأكل عاد ثم فتصيد
به أتاه بدمون وهو ومقتله أبيه خرب فأتاه غريه، إىل معه ينتقل ثم الغدير، ذلك ماء ينفد

قال: بذلك أتاه فلما األعور، عامر له: يقال عجل بني من رجل

م��ح��ب��ون أله��ل��ن��ا وإن��ن��ا ي��م��ان��ون م��ع��ش��ر إن��ا دم��ون دم��ون ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ي��ل ت��ط��اول
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شعرائها وأخبار العرش املعلقات

اليوم غًدا، وألسكر اليوم، ألصحو كبريًا. ثأره َلِني وحمَّ صغريًا، ضيعني قال: ثم
الحرب، أمر يعني أمر يشغلنا وغًدا خمر، اليوم يشغلنا أي مثًال؛ فذهبت أمر. وغًدا خمر

قال: ثم أيام سبعة رشب ثم واملكروه، للمحبوب الجالبة للدول يرضب املثل وهذا

وأن��ع��م��ا ع��ن��ي ال��ن��وم أط��ار ح��دي��ث ص��ي��ل��ع رأس ع��ل��ى وأص��ح��اب��ي أت��ان��ي
��َم��ا ال��ُم��َع��جَّ ال��ح��دي��ث ل��ي وبَ��يِّ��ْن ت��ب��ي��ْن م��آبُ��ه ب��ع��ي��د ل��ِع��ْج��ِل��يٍّ وق��ل��ت
م��س��َل��َم��ا ف��أص��ب��ح ُح��ُج��ر ِح��َم��ى أب��اح��وا وك��اه��ل ع��م��رو ال��ل��ع��ن أب��ي��َت ف��ق��ال

منها: كثرية أشعار ذلك يف وله

وك��اه��َال م��ال��ًك��ا أب��ي��ر ح��ت��ى ب��اط��َال ش��ي��خ��ي ي��ذه��ب ال وال��ل��ِه
ون��ائ��َال ح��س��بً��ا َم��َع��دٍّ خ��ي��ر ال��ح��الح��َال ال��م��ل��ك ال��ق��ات��ل��ي��ن
ال��ق��واف��َال ال��ق��رح ج��ل��ب��ن��ا ن��ح��ن ك��اه��َال خ��ط��ئ��ن إذ ه��ن��د ل��ه��ف ي��ا
ج��واف��َال ب��ال��ح��ص��ى م��س��ت��ف��رم��ات ال��ن��واه��َال واألس��ل ي��ح��م��ل��ن��ا

أسد بني مع خربه

ساداتهم من رجاًال إليه فأوفدوا ذلك، فبلغهم أسد، لبني يستعد القيس امرؤ أخذ ثم
سوداء وعمامة وُخفٍّ قباء يف عليهم خرج ثم أيام، ثالثة عنهم واحتجب منزلهم، فأكرم
إن له: وقالوا أبيه، وعىل عليه بالثناء بدروه لقيهم فلما أبيه، بثأر طالب بأنه إشعاًرا
أرشفها أسد بني من اخرتت أن إما لك: نسميها خالل بإحدى ِمنَّا ترىض أن عليك الواجب
بفداء منا ترىض أو فتذبحه، بنسعه إليك فُقدناه صوتًا املكرمات بناء يف وأعالها بيتًا،
حتى توادعنا أن وإما أجفانها، إىل القضب فرتد نعمنا، من إليك فأديناه بلغ، ما بالغ
لقد وقال: رأسه، رفع ثم ساعة، القيس امرؤ فبكى للحرب. وتتأهب الحوامل، تضع
َمَسبًَّة. بذلك فأكتسب ناقة أو جمًال به أعتاض لن وأني لحجر، كفء ال أن العرب علمِت

امرأته: يخاطب شاعرهم قال ذلك، من تتذمم العرب وكانت

ال��ن��ش��ر ط��ي��ب��ة ال��ق��رط م��ه��َوى ب��ع��ي��دة ب��ض��رة أَُرْع��ِك ل��م إن َدًم��ا أَك��ْل��ُت
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طالئع وستعرفون أمهاتها، بطون يف األجنة أوجبتْها فقد النِظرة وأما لهم: قال ثم
رشحبيل أخواه عليهم وتغلب بَكًرا نزل حتى القيس امرؤ ارتحل ثم ذلك. بعد من كندة
فأوقع فرحلوا لهم جمع بما أسد بنو فنذر فنرصاه، أسد بني عىل فاستنرصهما وسلمة،
لثارات يا وقال: فيهم، السالح فوضع أسد، بني يحسبهم وهو كنانة ببني القيس امرؤ
لك لسنا اللعن أبيَت فقالت: كنانة، بني من عجوز إليه فخرجت الُهمام! لثارات يا امللك
أسد بني فتبع باألمس. ساروا قد القوم فإن فاطلبهم؛ ثأرك فدونك كنانة من نحن بثأر،

فقال: ففاتوه

ي��ص��اب��وا ف��ل��م ال��ش��ف��اء ك��ان��وا ه��ُم ق��وم إث��ر ه��ن��د ل��ه��ف ي��ا أال
ال��ع��ق��اب ك��ان م��ا وب��األش��ق��ي��ن أب��ي��ه��م ب��ب��ن��ي َج��دُُّه��م وق��اه��م
ال��وط��اب ص��ف��ر أدرك��ن��ه ول��و ج��ري��ًض��ا ع��ل��ب��اء وأف��ل��ت��ه��ن

يف معه ومن وهو املاء عىل ونزلوا اسرتاحوا وقد لحقهم حتى أسد بني اتَّبَع إنه ثم
بينهم وحجز والجرحى، القتىل كثرت حتى شديًدا، قتاًال فاقتتلوا والعطش، التعب غاية
وقالوا وتغلب، بكر فامتنعت يتبعهم، أن أراد الصبح أسفر فلما أسد، بنو فهربت الليل،
قال: قد وكان أحًدا، كاهل بني من أصبت وال فعلُت ما وِهللا فقال: ثأرك. أصبت قد له:

وك��اه��َال م��ال��ًك��ا أب��ي��ر ح��ت��ى ب��اط��ًال ش��ي��خ��ي ي��ذه��ب ال وال��ل��ه

فأمده حمري، أقيال من وهو الخري مرثد استنرص معه املسري من امتنعوا فلما
قرمل ذلك له فأنفذ القيس، امرئ رحيل قبل مرثد ومات حمري، من رجل بخمسمائة
ومر أسد، بني إىل فسار العرب، صعاليك من كثريًا واستأجر مرثد، مكان يف جلس الذي
ثالثة وهي بقداحه عنده فاستقسم تعظمه العرب كانت صنم وهو الخلصة، ذي عىل
الناهي. يخرج أجالها وكلما مرات، ثالث الناهي فخرج فأجالها واملرتبص، والناهي اآلمر
ثم عقتني. ما أباك املقتول كان لو وقال: الصنم، وجه بها ورضب وكرسها فجمعها

أسد. ببني فظفر خرج
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موته وخرب له املنذر مطاردة

األساورة، من بجيش أنورشوان وأمده عليه، العرب وألَّب القيس، امرأ حارب املنذر إن ثم
نزل حتى املرار، آكل بني من عصبة مع فنجا جموعه ت فانفضَّ طلبه، يف حهم فرسَّ
الفضفاضة وهي الخمس، أدرعه ومعه حنظلة بن يربوع بني من شهاب بن بالحارث
املرار آكل بنو يتوارثها األدرع هذه وكانت الذيول، وأم والخريق واملحصنة والضيافة
إليه بعث املذكور، الحارث عند استقر القيس امرأ أن املنذر بلغ فلما ملك، عن ملًكا
عىل قدر بما القيس امرؤ ونجا إليه، فسلمهم املرار آكل بني إليه يسلم لم إن يتهدده
الغساني عادياء بن السموأل إىل فلجأ املذكورة، واألدرع والسالح املال من معه أخذه
الشعر فإن السموأل امدح له: فقال الربيع، يُدعى فزاري معه وكان مذهبًا، اليهودي ثم
كتابًا له وكتب هند، ابنته عنده وترك مثواه، فأكرم فيه، مديحه وأنشده به فنزل يعجبه.
إىل وصل وملا ففعل، قيرص إىل يوصله أن وأمره الغساني، شمر أبي بن الحارث إىل
يقال رجل وكان امللوك، أبناء من جماعة وفيهم كثيف، بجيش وأمده وأكرمه قِبله قيرص
إىل فاندس قتل، فيمن أخاه قتل ألنه القيس؛ امرئ عىل واجًدا أسد بني من الطماح له
وأنه عِشقته، ابنتك أن ذكر عنك انرصف ملا وإنه عاهر، القيس امرأ إن له: وقال قيرص
حينئٍذ إليه فبعث ويفضحها. العرب يف به يشهرها شعًرا ذلك يف قائل وهو يواصلها، كان
التي حلتي إليك أرسلت «إني إليه: وكتب قاتًال، ا سمٍّ وأودعها بالذهب، منسوجٍة بحلة
من بخربك إيلَّ واكتب والربكة، باليمن فالبَْسها إليك وصلْت فإذا لك، تكرمة ألبسها كنت
جلده؛ وسقط السم فيه فأرسع بها، رسوره واشتد لبسها إليه وصلت فلما منزل.» منزل

منها: التي سينيته فقال ذلك، سبب هو الطماح أن وعلم القروح»، «ذا سمي فلذلك

ت��ل��بَّ��َس��ا م��ا دائ��ه م��ن ل��يُ��ل��ِب��َس��ن��ي أرض��ه ب��ع��د م��ن ال��ط��م��اح ط��م��ح ل��ق��د

ومنها:

أب��ؤس��ا ت��ح��ول��ن م��ن��اي��ان��ا ل��ع��ل ص��ح��ة ب��ع��د داِم��يً��ا ق��رًح��ا ْل��ُت وبُ��دِّ
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طعنة «ُربَّ وقال: بها احترض أنقرة، لها يقال الروم بالد من بلدة إىل وصل فلما
وقال ذلك. غري الكلمات هذه يف ويروى بأنقرْه.» غًدا تبقى مسحنفرْه، وخطبة مثعنجرْه،
غريبة، وهي هناك ماتت امرأة قرب رأى قيل: مات، ثم به تكلَّم يشء آخر هذا الكلبي: ابن

فقال: بقصتها وأُْخِربَ عنها فسأل عسيب، له: يقال جبل سفح يف فدفنت

ع��س��ي��ب أق��ام م��ا م��ق��ي��م وإن��ي ق��ري��ب ال��م��زار إن أج��ارت��ن��ا
ن��س��ي��ب ل��ل��غ��ري��ب غ��ري��ب وك��ل ه��ن��ا ه��ا غ��ري��ب��ان إن��ا أج��ارت��ن��ا

غلط وهو األصبهاني الفرج أبو قال كذا هناك. فقربُه املرأة جنب إىل وُدِفَن مات ثم
بإقامة املثل رضبه يدل وال الروم، بالد من وأنقرة نجد، بعالية جبل عسيبًا ألن محٌض؛

به. ُدِفَن أنه عىل عسيب

سريته من يشء

واثنتني، وأربعة ثمانية عن يسألها حتى امرأة يتزوج ال أن آَىل القيس امرأ أن وُرِوَي
جوف يف يسري هو فبَيْنَا عرش، أربعة قلن هذا عن سألهن فإذا النساء، يخطب فجعل
لها: فقال فأعجبته تمامه، ليلة يف البدر كأنها صغرية ابنة له يُحَمل برجل هو إذ الليل
فأخالف أربعة وأما الكلبة، فأطباء ثمانية أما فقالت: واثنتان؟ وأربعة ثمانية ما جارية يا
تسأله أن عليه ورشطت إياها، فزوَّجه أبيها إىل فخطبها املرأة. فثديا اثنتان وأما الناقة،
وعرشَة اإلبل، من مائة إليها يسوق أن عىل ذلك لها فجعل خصال، ثالث عن بها بنائه ليلة
وأهدى املرأة، إىل له عبًدا بعث إنه ثم ذلك. ففعل أفراس، وثالثة وصائف، وعرش أعبُد،
فنرش املياه ببعض العبد فنزل عصب، من وحلة عسل، من ونحيًا سمن، من نحيًا إليها
فنقصا، منهما املاء أهل فأطعم النحيني وفتح فانشقت بشعرة، فتعلقت ولبسها، الحلة
هديتها، إليها ودفع وأخيها، وأمها أبيها عن فسألها خلوف، وهم املرأة حي عىل قِدم ثم
تشق ذهبت أمي وأن قريبًا، ويُبِْعد بعيًدا يُقرِّب ذهب أبي أن موالك أعِلْم له: فقالت
نضبا. وعاءيكما وأن ت، انشقَّ سماءكم وأن الشمس، يراعي أخي وأن نفسني، النفس
قريبًا.» ويبعد بعيًدا يقرب ذهب أبي «إن قولها: أما فقال: فأخربه مواله عىل الغالم فقدم
نفسني.» النفس تشق أمي «ذهبت قولها: وأما قومه، عىل قوًما يحالف ذهب أباها فإن
يف أخاها فإن الشمس.» يراعي أخي «إن قولها: وأما نَُفَساء، امرأة تَقِبل ذهبت أمها فإن

له. رسح
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امرأة فتزوج معه، تصرب امرأة تكاد وال النساء، تحبه ال مفرًكا القيس امرؤ وكان
خري يا تقول: فجعلت معه، مكانها وكرهت ليلتها، من فأبغضته بها فابتنى طيئ من
قد لها: قال ليل. أصبح فتقول: هو، كما الليل فإذا فينظر رأسه، فريفع أصبحت. الفتيان
الذي فما نفسك، يف مكاني كراهية من صنعت ما أن علمت وقد الليلة، صنعت ما علمت
العزلة خفيف أنك منك كرهت قالت: حتى بها يزل فلم كرهتك. ما فقالت: مني؟ كرهت
يف يرضب مثًال ليل.» «أصبح قولها: وذهب اإلفاقة. بطيء اإلراقة، رسيع الصدر، ثقيل
هذا غري من وروي امليداني. القصة هذه حكى الرش. فيها يطول التي الشديدة الليلة
لصاحبه: منهما واحد كل فقال التميمي، الفحل علقمة به نزل طيئ يف جاور ملا أنه الوجه

مطلعها: التي قصيدته القيس امرؤ فأنشد إليها، فتحاكما منك أشعر أنا

ال��م��ع��ذب ال��ف��ؤاد لُ��ب��انَ��ات ن��ق��ض ج��ن��دب أم ع��ل��ى ب��ي ُم��رَّا خ��ل��ي��ل��يَّ

بقوله: َمرَّ حتى

م��ن��ع��ب أه��وج وق��ع م��ن��ه ول��ل��زج��ر درة ول��ل��س��اق أل��ه��وٌب ف��ل��ل��س��وط

قوله: علقمة وأنشد

ال��ت��ج��نُّ��ب ه��ذا ك��ل ��ا ح��قٍّ ي��ك ول��م م��ذه��ب غ��ي��ر ف��ي ال��ه��ج��ران م��ن ذه��ب��ت

قوله: إىل انتهى حتى

م��ت��ح��ل��ب رائ��ح ك��غ��ي��ٍث ي��م��ر ِع��ن��ان��ه م��ن ث��ان��يً��ا ف��أدرك��ه��ن

وحركته فرسك، زجرت ألنك فقالت: وكيف؟ فقال: منك. أشعر علقمة له: فقالت
القيس امرؤ فغضب فرسه. ِعنان من ثانيًا الصيد أدرك وإنه بسوطك، ورضبته بساقك،
الفحل. علقمة َب لُقِّ وبهذا علقمة، فتزوجها فطلقها هويتِه، ولكنك قلت، كما ليس وقال:
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الشعراء ُمماتنته

فقال: اليشكري، التوءم بن الحارث فنازع الشعر، يدَّعي من ينازع القيس امرؤ وكان
شئت. ما قل الحارث: فقال أقول. ما أنصاف فأجز شاعًرا كنت إن

القيس: امرؤ فقال

َوْه��نَ��ا َه��بَّ ب��ري��ًق��ا ت��رى أح��اِر

الحارث: فقال

اس��ت��ع��اَرا تَ��ْس��تَ��ِع��ُر م��ج��وس ك��ن��ار

القيس: امرؤ فقال

ش��ري��ح أب��و ون��ام ل��ه أرق��ت

الحارث: فقال

اس��ت��ط��ارا ه��دأ ق��د ق��ل��ت م��ا إذا

القيس: امرؤ فقال

غ��ي��ب ب��وراء ه��زي��زه ك��أن

الحارث: فقال

ع��ش��اَرا الق��ت واِل��ٌه ع��ش��ار

القيس: امرؤ فقال

أض��اخ ل��ق��ف��ا دن��ا أن ف��ل��م��ا
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الحارث: فقال

ف��ح��اَرا َريِّ��ِق��ه أع��ج��از وه��ت

القيس: امرؤ فقال

َظ��بْ��يً��ا ال��س��ر ب��ذات ي��ت��رك ف��ل��م

الحارث: فقال

ِح��َم��اَرا ب��ج��ل��ت��ه��ا ي��ت��رك ول��م

صدوره الكالم يف رشط من عىل َردٌّ القصة هذه التسهيل: رشح يف حيان أبو قال
ال قائم، آخر: وقال زيد، شخص: قال إذا يقولون: النحاة أن يعني واحد، شخص من

الرجز. هذا بعض يف واضح حيان أبو قاله وما عندهم. كالًما هذا ى يَُسمَّ
معرفتك كيف عبيد: له فقال يوًما القيس امَرأ األسدي األبرص بن عبيُد ولقي

عبيد: فقال شئت، ما ألِق له: فقال باألوابد؟

وأض��راَس��ا س��نٍّ��ا أن��ب��ت��ت م��ا درداء ب��م��ي��ت��ت��ه��ا أَْح��يَ��ْت َم��يْ��تَ��ٌة َح��يَّ��ٌة َم��ا

القيس: امرؤ فقال … قامت ميتة حية ما وروي:

أك��داَس��ا ال��ُم��ك��ث ط��ول ب��ع��د ف��أخ��رج��ت س��ن��اب��ل��ه��ا ف��ي تُ��س��ق��ى ال��ش��ع��ي��رة ت��ل��ك

عبيد: قال أن إىل أبيات، عدة يف

ق��رط��اَس��ا ي��س��ري��ن وم��ا ال��ص��ب��اح ق��ب��ل ط��ل��ق ف��ي ال��ج��و ألرض ال��ق��اط��ع��ات م��ا
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القيس: امرؤ فقال

راَس��ا ب��ه ت��رف��ع ول��م ال��س��م��اء دون م��ل��ًك��ا ال��ف��ت��ى ت��ت��رك��ن األم��ان��ي ت��ل��ك

عبيد: فقال

ال��ن��اَس��ا يُ��ع��ج��ب ف��ص��ي��ح ل��س��ان وال ب��ص��ر وال س��م��ع ب��ال ال��ح��اك��م��ون م��ا

القيس: امرؤ فقال

م��ق��ي��اَس��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ب��ري��ة َربُّ أن��زل��ه��ا وال��رح��َم��ن ال��م��وازي��ن ت��ل��ك

يشء؛ منها النفس ويف البدائه» «بدائع كتاب يف ظافر بن عيل رواها الحكاية وهذه
وغريه األعلم نقلها فقد التوءم ابن حكاية أما باملوازين، تصديقه يبُعد القيس امرأ ألن

صحيحة.
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الثاني الفصل

العبد بن طرفة

للميالد ٥٥٢ أو و٥٥٠ الهجرة قبل ٧٠ سنة مات

الشعراء يف ومكانه نسبه

ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعد بن سفيان بن العبد بن طرفة هو
واحدة األصل يف — بالتحريك — وَطَرَفُة وائل. بن بكر بن عيل بن صعب بن عكابة بن
امرئ بعد الشعراء أشعر وهو عمرو. واسمه طرفة، َب لُقِّ وبها األثل، وهو الطرفاء
يعارض وال البغدادي: القادر عبد قال بمعلقته. ثُنَِّي ولهذا مرتبة؛ ثاني ومرتبته القيس
وزهري، القيس، امرئ األربعة: يف الخالف من القيس امرئ ترجمة يف تقدم ما هذا
حوليات يوازن ما عداها فيما له ليس إذ فقط معلقته املراد ألن واألعىش؛ والنابغة،

زهري.
عند وليس حسن، شعر املعلقة بعَد وله قصيدة، الشعراء أجود هو قتيبة: ابن قال
الجاحظ، كتب بعض يف عليه وقفُت الكالم وهذا القليل، إال عبيد وشعر شعره من الرواة
أما كثريًا، َر ُعمِّ ألنه عبيد؛ يف يستقيم وهذا يقال، ما دون منزلتُهما لكانت وإال قال:

أخته: قالت كما سنة وعرشين ستٍّ ابن وهو ُقِتَل فإنه طرفة

ض��خ��َم��ا َس��يِّ��ًدا اس��ت��وى ت��واف��اه��ا ف��ل��م��ا ح��ج��ة وع��ش��ري��ن س��تٍّ��ا ل��ه َع��َدْدنَ��ا
ق��ح��َم��ا وال ول��ي��ًدا ال ح��ال خ��ي��ر ع��ل��ى إي��ابَ��ه رج��ون��ا ل��م��ا ب��ه ُف��ِج��ْع��نَ��ا
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سالم ابن لقول مخالف الشعر من الثانية الرتبة يف إنه البغدادي القادر عبد وقول
التميمي، الفحل وعلقمة األبرص، بن بعبيد وقرنه الرابعة الطبقة يف عدَّه فإنه فيه؛

قوله: وهي واحدة فأشعرهم طرفة فأما قال: العبادي. زيد بن وعدي

ال��ي��د ظ��اه��ر ف��ي ال��وش��م ك��ب��اق��ي ت��ل��وح ث��ه��م��د ب��ب��رق��ة أط��الل ل��خ��ول��ة

وهي: مثلها أخرى ويليها

م��س��ت��ع��ر ج��ن��ون ال��ح��ب وم��ن ه��ر ش��اق��ت��ك أم ال��ي��وم أص��ح��وت

طرفة قدَّموا الذين قال خطاب: بن محمد قال جياد، حسان قصائد له بعُد من ثم
وعرشين نَيًِّفا بلغ وإنما أعمارهم، طول يف القوم بلغ ما ِسنِِّه بحداثة بلغ إذ أشعرهم هو

معهم. وركض فَخبَّ سنة، عرشين بل وقيل: سنة،

خربه من ويشء ذكاؤه

فأنشد هند، بن عمرو مجلس يوًما حرض الذهن، حديَد ذَِكيٍّا صغره يف طرفة وكان
فيها: يقول التي قصيدته علس بن املسيب

م��ك��دم ال��ص��ي��ع��ري��ة ع��ل��ي��ه ب��ن��اج اح��ت��ض��اره ع��ن��د ال��ه��م ت��الق��ى وق��د

الفحول، دون النوق سمات من الصيعرية أن وذلك الجمل. استنوق طرفة: فقال
لسانه. ليقتلنه فقال: العبد. بن طرفة فقالوا: الغالم؟ هذا من وقال: املسيب، فغضب

فيه. تفرس كما فكان
من طرفة أم وكانت ماله، يقسموا أن أعمامه فأبى صغري، وهو طرفة أبو ومات

فقال: وردة واسمها تغلب بني

ُغ��يَّ��ُب وردة وره��ط ال��ب��ن��ون ص��ُغ��ر ف��ي��ك��م وردَة ب��ح��ق ت��ن��ظ��رون م��ا
تُ��َص��بَّ��ُب ال��دم��اءُ ل��ه تَ��َظ��لُّ ح��ت��ى ص��غ��ي��ُره ال��ع��ظ��ي��م األم��َر ي��ب��ع��ث ق��د
تَ��ْغ��ِل��ُب ال��م��ن��اي��ا ت��س��اق��ي��ه��ا بَ��ْك��ٌر وائ��ل ح��ي��ي ب��ي��ن ُف��رَِّق وال��ظ��ل��م
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فلما ا فخٍّ فنصب سفر، يف عمه مع خرج أنه قاله شعر أول إن ويقال: أبيات. يف
قال: الرحيل أراد

واْص��ِف��ِري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��و ل��ك خ��ال ب��َم��ْع��َم��ِر ُق��بَّ��َرٍة م��ن ل��ك ي��ا
ت��ح��ذري ف��م��اذا ال��ف��خ ُرِف��َع ق��د ت��ن��ق��ري أن ش��ئ��ت م��ا ون��ق��ري

ف��اح��ذري ت��ص��ادي أن ي��وًم��ا ب��د ال

أن ويروى طرفة. من أقدم وهو كليب، قصة يف مذكورة األوىل الثالثة واألشطار
به تمثل أنه املراد ولعل غد.» من اليوم أقرب ما غًدا «بعيًدا بقوله: تمثل ملسو هيلع هللا ىلص النبي

له. ينبغي وما الشعر علَّمه ما هللا ألن ذلك؛ نحو أو مقلوبًا

مقتله خرب

منها: التي بقصيدته أخاه وقابوس هند بن عمرو هجا أنه قتله وسبب

ت��خ��ور ق��ب��ت��ن��ا ح��ول رغ��وثً��ا ع��م��رو ال��م��ل��ك م��ك��ان ل��ن��ا ف��ل��ي��ت

ومنها:

ك��ب��ي��ر ن��وك م��ل��ك��ه ل��ي��خ��ل��ط ه��ن��د ب��ن ق��اب��وس أن ل��ع��م��رك

تسميه العرب وكانت بأسه، لشدة يخربه أن أحد يجرس ال كان ألنه عمًرا تبلغ فلم
فأمعن للصيد يوًما خرج هذا هند بن عمرو أن فاتفق بأسه. لشدة الحجارة؛ مرضط
ألصحابه: وقال فنزل طريدته، أصاب حتى أصحابه، من نفٍر يف فانقطع الطلب، يف
أوقدوا. عمرو: لهم فقال طرفة، أقارب أحد مرثد بن عمرو عبد وفيهم حطبًا. اجمعوا
خرص إىل نظر إذ إليه م يُقدِّ عمرو وعبد شوائه من يأكل عمرو فبينما وشووا، فأوقدوا
وبني بينه كان وقد جسًما، زمانه أهل أحسن من وكان كشحه، فأبرص منخرًقا، قميصه

فيها: يقول التي بقصيدته طرفة فهجاه رش، منه بينهما وقع أمر طرفة

أه��ض��م��ا ق��ام إذا ك��ش��ًح��ا ل��ه وأن غ��ن��ى ل��ه أن غ��ي��ر ف��ي��ه خ��ي��ر وال
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«وال يقول: حيث كشحك طرفة أبرص لقد عمرو عبد يا هند: بن عمرو له فقال
من أقبح امللك يف قال لقد وقال: عمرو عبد فغضب البيت، «… غنى له أن غري فيه خري
أن وأبى منه سبق الذي عىل عمرو عبد فندم قال؟ الذي وما هند: بن عمرو فقال هذا.
ما عىل عمرو فسكت القصيدة، فأسمعه آمن. وطرفة أسمعنيه فقال: قال، ما يُسِمَعه
ريض قد أنه طرفة َظنَّ املدة طالت فلما قومه، ملكان عليه يَعَجل أن وكره نفسه، يف وقر
فَقِدَما أيًضا، هند بن عمرو هجا — املسيح عبد بن جرير وهو — املتلمس وكان عنه،
اشتقتما لعلكما لهما: قال عنده مقامهما طال فلما به، ليأنسا املحبة يُِريِهَما فجعل إليه
الحارث بن ربيعة واسمه وَهَجر بالبحرين عامله إىل لهما فكتب نعم. قاال: أهلكما. إىل
الحرية من قريبة أرًضا وقيل: — النجف هبط فلما — املعكرب اسمه وقيل: — العبدي
ما باهللِ املتلمس: له فقال القمل، ويقتل يتربَّز وهو يأكلها كرسة معه بشيخ هما إذا —
فقال: عيلَّ؟ أنكرت الذي وما الشيخ: له فقال عقًال. أقل وال منك، أحمق شيًخا رأيت
ولكن عدوٍّا، وأقتل طيبًا، وأُدِخل خبيثًا، أخرج إني قال: القمل! وتقتل وتأكل تتربز
من بغالم هو فإذا املتلمس، فتنبه يدري. ال وهو بيمينه حتفه يجعل من مني أحمق
إليه، نظر فلما إليه، ودفعه كتابه ففتح نعم. قال: أتقرأ؟ غالم يا له: فقال الحرية، أهل
وادفنه ورجليه، يديه فاقطع املتلمس، أتاك «إذا الكتاب: يف وإذا أمه. املتلمس ثكلت قال:

يقول: ذلك ويف كافر، له: يقال نهر يف صحيفته املتلمس فرمى حيٍّا.»

م��ض��ل��ل ق��ط ك��ل أق��ن��و ك��ذل��ك ك��اف��ر ب��ط��ن م��ن ب��ال��ث��ن��ى وأل��ق��ي��ن��ه��ا

له: وقال أدركه، بل وقيل يدركه، فلم لريده طرفة تبع ثم املثل، بصحيفته َب وُرضِ
فما عليك اجرتأ قد كان إن طرفة: فقال يفَّ، ُكِتَب ما بمثل إال فيك كتب ما أن تعلم
حتى املذكور، العامل إىل طرفة وانطلق الشام، إىل املتلمس فهرب عيلَّ. ليجرتئ كان
ما تعلم فقال: فقرأه، هند بن عمرو كتاب إليه فدفع بَهَجر، وهو بالبحرين عليه قدم
بيني إن العامل: له فقال إيلَّ. وتحسن تجيزني أن أمرت نعم قال: فيك؟ به أُِمْرُت
قبل فاخرج بقتلك، أُِمْرُت قد فإني هذه، ليلتك من فاهرب راٍع، لها أنا خئولة وبينك
أهرب، أن وأحببت جائزتي، عليك اشتدت طرفة: له فقال الناس. بك ويعلم تُصِبح أن
أصبح فلما أبًدا، ذلك أفعل ال وِهللا ذنبًا، أذنبت كأني سبيال، عيلَّ هند بن لعمرو وأجعل
فقرأ البحرين، صاحب به فدعا طرفة قدم فقالت: وائل بن بكر وجاءت بحبسه، أمر
هند بن عمرو إىل وكتب قتله، عن وتََكرََّم فُحِبَس بطرفة أمر ثم امللك، كتاب عليهم
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بني من رجًال هند بن عمرو إليه فبعث الرجل. قاتل غري فإني عملك إىل ابعث أن
طرفة بقتل وأمره شجاًعا، رجًال وكان البحرين، عىل واستعمله هند، عبد له يُقال تغلب
ولبث البحرين، أهل عىل عهده فقرأ هند، عبد فقدَّمها العبدي الحارث بن ربيعة وقتل
من رجل له وانتدب هم يحضُّ طرفة وكان به، ت فَهمَّ وائل بن بكر واجتمعت أياًما،
منها بأرض بهجر معروف فقربُه فقتله، ريشة أبو له يقال الحواثر من ثم القيس، عبد
صاحبهم قتل من كان ملا وقومه أبيه إىل ردته الحواثر أن ويزعمون ثعلبة. بن لقيس
حبسه وملا صغري. وهو مات أباه أن من تقدم ما ويعارضه السكيت: ابن قال كذا إياه

يقول: ذلك ويف يقبلها، فلم خولة اسمها بجارية إليه بعث املتقدم العبدي

ال��ع��ض م��ح��ك��م��ة ح��دب��اء ن��زل��ت ف��ق��د غ��ض��ي أو َخ��ْول ي��ا ال��ي��وم اع��ت��زل��ي��ن��ي أال

هند: بن عمرو به يخاطب املشهور البيت ومنها

ب��ع��ض م��ن أه��ون ال��ش��ر ب��ع��ض ح��ن��ان��ي��ك ب��ع��َض��ن��ا ف��اس��ت��ب��ِق أف��ن��ي��ت م��ن��ذر أب��ا
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الثالث الفصل

أيبسلمى زهريبن

للميالد و٦٠٨ الهجرة قبل ١٤ سنة مات

وكنيته نسبته

مزينة من املزني، رياح بن ربيعة سلمى أبي واسم سلمى، أبي بن ُزهري هو
بضيم «وُسلمى غطفان: بالد يف محلتهم وكانت مرض، بن إلياس بن طابخة أدبن بن
مثناة وبعدها الراء، بكرس وِرياح غريه، السني بضم سلمى العرب يف وليس السني،

تحتية.»

الشعراء يف طبقته

أيِّهم تعيني يف اختلفوا وإنما باالتفاق، الشعراء عىل املتقدمني الثالثة الشعراء أحد وزهري
القادر عبد قال كذا الذبياني. والنابغة وزهري، القيس، امرؤ وهم: اآلخر، عىل أشعر
الكوفة وأهل الخالف، ذلك يف داخل األعىش أن القيس امرئ ترجمة يف وتقدم البغدادي،
عبيدة: أبو قال منهم، سمينا من طبقة ذكر باب خطاب البن الجمهرة ويف يقدمونه.
صاحب يذكر ولم والنابغة. وزهري القيس امرؤ وهم خاصة الوبر أهل الناس أشعر
تروي هل عنهم: هللا ريض عباس البن الخطاب بن عمر وقال هؤالء. مع األعىش األغاني

يقول: الذي قال: هو؟ ومن قال: الشعراء؟ لشاعر

ب��م��خ��ل��د ل��ي��س ال��ن��اس َح��ْم��َد ول��ك��ن خ��ل��دوا ال��ن��اس ي��خ��ل��د ح��م��ًدا أن ول��و
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كان وِبَم عباس: ابن قال الشعراء. شاعر فذاك قال: زهري. ذاك عباس: ابن قال
ولم الشعر، وحيش يتجنب وكان الكالم، يف يعاظل ال كان ألنه قال: الشعراء؟ شاعر
فأنشدتُه عباس: ابن قال له. أنشدني له: قال أنه رواية ويف فيه. بما إال أحًدا يمدح
قال: الواقعة. اقرأ قال: أقرأ؟ فما قلت: قال: اقرأ. اآلن، حسبك فقال: الفجر، برق حتى

وصىل. فأذَّن فنزل فقرأتُها
فقال ليلًة، البرصة وايل وهو األشعري موىس أبي بن بردة أبي بن بالل وسمر
العرب أعلم وكان األمري. أيها أنت أخربنا فقالوا: واملصيل. بالسابق أخربوني َسَمِرِه: ألهل

فقال: باملدح سبق الذي السابق فقال: بالشعر،

ق��ب��ُل آب��ائ��ه��م آب��اء ت��وارث��ه ف��إن��م��ا أت��وه خ��ي��ر م��ن ي��ك وم��ا

يقول: الذي فهو — النابغة يعني — املصيل وأما

ال��م��ه��ذب ال��رج��ال أي ش��ع��ٍث ع��ل��ى ��ه ت��ل��مُّ ال أًخ��ا ب��م��س��ت��ب��ٍق ول��س��ت

عن أم تسألني الجاهلية أََعِن قال: الناس؟ أشعر من أباه: جرير بن عكرمة وسأل
قال: أهلها. عن فأخربْني الجاهلية ذكرَت فإذا اإلسالم، إال أردت ما قلت: قال: اإلسالم؟
قال: فاألخطل؟ قلت: الشعر. نبغة الفرزدق قال: فاإلسالم؟ قلت: أهلها. أشعر زهري
الشعر نحرُت قال: لنفسك؟ تركت فما قلت: الخمر. وصف ويصيب امللوك، مدح يجيد

نحًرا.
وكيف قال: زهري. فقال: الشعراء، أشعر عن قيس بن األحنَف معاويُة وسأل
خري من يك «وما بقوله: قال: بماذا؟ قال: الكالم. فضول املادحني عن َكفَّ قال: ذاك؟

املتقدم. البيت «… أتوه

سنان بن بهرم اختصاصزهري

أنشْدني سنان: بن هرم ولد لبعض — عنه هللا ريض — عمر قال قال: األصمعي، وعن
وِهللا — ونحن فقال: فيكم، القول ليُحسن كان إن عمر: فقال فأنشده أباك. زهري مدح
وبلغني قال: أعطاكم. ما وبقي أعطيتموه، ما ذهب فقال: العطاء. له لنُحِسن ُكنَّا إن —
أعطاه، إال يسأله وال أعطاه، إال زهري يمدحه ال أن حلف قد كان سنان بن هرم أن
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منه، يقبل كان مما زهري فاستحيا فرًسا، أو وليدة أو عبًدا أعطاه إال عليه يسلِّم وال
لزهري هرم وعطايا استثنيُت. وخريَكم هرم غري صباًحا انعموا قال: مأل يف رآه إذا فكان

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول يخاطب — هللا رحمه — البوصريي محمد قال مشهورة،

ه��رم ع��ل��ى أث��ن��ى ب��م��ا زه��ي��ر ي��َدا اق��ت��ط��ف��ت ال��ت��ي ال��دن��ي��ا زه��رة أرد ول��م

التي الحلل فعلت ما زهري: ولد لبعض — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر وقال
يُبليها ال هرًما أبوك كساها التي الحلل لكن قال: الدهر. أبالها قال: أباك؟ هرم كساها
املقالة. بهذه زهري بنات إحدى خاطبت — عنها هللا ريض — عائشة أن وروي الدهر.

وحولياته الشعر يف إجادته

قال: معلقته يف ما ذلك من ويكفي شعره، يف حكيًما زهريًا وكان

تُ��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى تَ��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ٍة م��ن ام��رئ ع��ن��د ت��ُك��ن وم��ه��م��ا

فقال: واحد بيت يف أوصاف بثالثة امرأة وشبَّه

ال��ظ��ب��اء ف��ي��ه��ا وش��اك��ه��ت ـ��ب��ح��ور ال��ـ ودر ش��ب��ًه��ا ال��م��ه��ا ت��ن��ازع��ه��ا

ففرس: قال ثم «شاكهت». موضع و«شابهت» «البحور»، موضع «النحور» وروي

ال��خ��الء م��رت��ع��ه��ا أدم��اء ف��م��ن م��ن��ه��ا ال��ع��ق��د ف��وي��ق م��ا ف��أم��ا
وال��ص��ف��اء ال��م��الح��ة ول��ل��در م��ه��اة ف��م��ن ال��م��ق��ل��ت��ان وأم��ا

ثم سنة، يف ويهذبها وينقحها شهر، يف القصيدة ينظم كان زهريًا أن وروي
قالوا: الحوليات، قصائده ى تَُسمَّ وكانت ذلك، بعد يذيعها ثم ه، خواصِّ عىل يعرضها

أربع: وهي

وال��دي��ُم األرواح وغ��يَّ��ره��ا ِب��ًل��ى ال��ِق��َدم ي��ع��ف��ه��ا ل��م ال��ت��ي ب��ال��دي��ار ق��ف
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∗∗∗
ع��ل��ق��ا م��ا أس��م��اء م��ن ال��ق��ل��ب وع��ل��ق ف��ان��ف��رق��ا ال��ب��ي��ن أج��د ال��خ��ل��ي��ط إن

∗∗∗
س��ل��ك��وا أي��ة اش��ت��ي��اًق��ا وزودوك ت��رك��وا ل��م��ن ي��أووا ول��م ال��خ��ل��ي��ط ب��ان

∗∗∗
ق��دي��م ح��ق��ب وخ��الل��ه ع��ف��ا ي��ري��م ال ب��ري��م��ة ط��ل ل��م��ن

عقيدته

قوله: بالبعث إيمانه عىل ويدل شعره، يف ويتعفف يتألَُّه زهري وكان قتيبة: ابن قال

ي��ع��ل��ِم ال��ل��ه يُ��ك��تَ��م وم��ه��م��ا ل��ي��خ��ف��ى ن��ف��وس��ك��م ف��ي م��ا ال��ل��َه ت��ك��تُ��ُم��نَّ ف��ال
ف��ي��ن��ق��م ي��ع��ج��ل أو ال��ح��س��اب ل��ي��وم ف��ي��دخ��ر ك��ت��اب ف��ي ف��ي��وض��ع ��ر ي��ؤخَّ

من أعذني «اللهم فقال: سنة، مائة وله زهري إىل نظر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وروي
عمره آخر يف منامه يف رأى زهري وكان مات. حتى بيتًا ذلك بعد الك فما شيطانه.»
فلما األرض، إىل فهوى تركه ثم بيده، يمسها كاد حتى السماء، إىل فحمله أتاه آتيًا أن
السماء خرب من كائن أنه أشك ال إني قال: ثم كعب، ولده عىل رؤياه قص احتُِرضَ
بجري ابنه وقصة بسنة، املبعث قبل مات ثم إليه. وسارعوا به فتمسكوا كان فإن بعدي
ومجيء طائًعا، ويجئ يؤمن لم إن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من كعب ألخيه وتخويفه أسلم، ملا

معلومة. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي بني بردته وإنشاده كعب
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ربيعة بن لبيد

للميالد و٦٦٠ للهجرة ٤٠ سنة مات

نسبه

صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كالب بن جعفر بن مالك بن عامر بن ربيعة بن لبيد هو
عيالن بن قيس بن حفصة بن عكرمة بن منصور بن هوازن بكر بن معاوية بن
حرب يف صغري وهو أبوه ومات لجوده. امُلقِرتين ربيعة ألبيه: يقال وكان مرض. بن

زنباع. بنت تامرة اسمها عبسية لبيد وأم لبيد، وبني عامر بني بني كانت

الشعراء يف طبقته

سالم ابن وعده رين، املعمَّ ومن املشهورين والفرسان املجيدين الشعراء من معدود ولبيد
سالم: ابن قال والشماخ. الهذيل ذؤيب وأبي جعدة بني بنابغة وقرنه الثالثة، الطبقة يف
أسهل ولبيد كزازة، وفيه لبيد، من كالم أرس أشد الشعر متون شديد فكان الشماخ فأما
فقال القيس، امرأ يعني الضليل. امللك فقال: العرب؟ أشعر من هو: وسئل منطًقا. منه
فقال: من؟ ثم السائل: له فقال طرفة، يعني القتيل. الغالم فقال: من؟ ثم السائل: له
النعمان باب عند شابٌّ وهو استنشده النابغة أن وروي نفسه، يعني عقيل. أبو الشيخ

أولها: التي قصيدته فأنشده املنذر، بن

ف��ال��ق��ف��ال ب��ال��م��ذان��ب ل��س��ل��م��ى ال��خ��وال��ي ال��دم��ن ع��ل��ى تُ��ْل��ِم��ْم أل��م
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فأنشده: زدني. عامر، بني أشعر أنت النابغة: له فقال

وش��وم ف��األن��ع��م��ي��ن ب��م��ع��اق��ل ق��دي��م ب��ال��رس��ي��س ل��خ��ول��ة ط��ل��ل

قوله: فأنشده زدني. هوازن، أشعر أنت له: فقال

ف��رج��ام��ه��ا َغ��ْولُ��ه��ا ت��أبَّ��د ب��ِم��نً��ى ف��م��ق��ام��ه��ا م��ح��ل��ه��ا ال��دي��اُر َع��َف��ِت

بمسجد مر الفرزدق أن وروي العرب. أشعر فأنت اذهب النابغة: له فقال املعلقة.
لبيد: قول ينشد رجل وعليه بالكوفة، أقيرص بني

أق��الم��ه��ا م��ت��ون��ه��ا ت��ج��د زب��ٌر ك��أن��ه��ا ال��ط��ل��ول ع��ن ال��س��ي��ول وج��ال

أعرف وأنا القرآن، سجدة تعرفون أنتم فقال: فراس؟ أبا يا ولَِم له: فقيل فسجد
الشعر. سجدة

الشعراء أقل إنه غريه: عىل قدَّمه من وقال مشهور، الشعر يف لبيد فمحل وبالجملة
قوله: إال إسالمه بعد قال أنه يصح ولم كثرية، شعر يف وِحَكُمُه شعره، يف لغًوا

ال��ص��ال��ُح ال��ق��ري��ُن يُ��ص��ل��ح��ه وال��م��رء ك��ن��ف��ِس��ه ال��ك��ري��م ال��م��رء ع��ات��ب م��ا

زياد بن الربيع مع خربه

بني بني وكانت صغري، وهو أبوه ومات النجابة، مخايل عليه تلوح صغره يف لبيد وكان
والربيع وقيس وأنس عمارة وهم: املشهورون، زياد بنو فوفد عداوة، عامر وبني عبس
براء أبو وعليهم البنني، أم بنو العامريون عليه ووفد املنذر، بن النعمان عىل العبسيون
وفيهم رجًال، ثالثني العامريون وكان األَِسنَّة، ُمالعب كالب بن جعفر بن مالك بن عامر
النعمان، ينادم العبيس زياد بن الربيع وكان ذؤابة، له غالم يومئٍذ وهو ربيعة بن لبيد
مشهورة لقصة بذلك أمه ته سمَّ الكامل يُدعى وكان سواه، من عىل يُقدِّمه النعمان وكان

أصغرهم. وكان به، هو فأشار بالصواب، عليها يشريوا فلم إخوته فيها استشارت
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وكانوا النُُّزل، معه كان من وعىل عليه وأجرى براء، أبي عىل قبة النعمان فرضب
فكاد النعمان، عند والعامريون العبسيون يوًما فتفاخر لحاجتهم، النعمان يحرضون
ويذكر فيهم، يطعن بالنعمان خال إذا الربيع وكان العامريني، يغلبون العبسيون
براء أبي عىل رضبها كان التي القبة النعمان فنزع مراًرا، ذلك ففعل معايبهم،
يكرمهم ذلك قبل كان وقد جفاء، منه فرأوا يوًما عليه ودخلوا النزل، وقطع وقومه،
يحفظ رحالهم يف ولبيد باالنرصاف، وا وَهمُّ ِغَضابًا، عنده من فخرجوا مجلسهم ويُقدِّم
وهم الليلة تلك فأتاهم بها انرصف أمىس فإذا ويرعاها، بإبلهم ويغدو أمتعتهم،
فقال َعنَّا. إليك له: وقالوا فكتموه، تتناجون؟ لكم ما لهم: فقال الربيع، أمر يتذاكرون
أرسح وال لكم، أحفظ ال وِهللا ال فقال: فزجروه، فرًجا. عندي لكم فلعل أخربوني لهم:

تخربوني. أو بعريًا لكم
وصدَّ امللك عىل َغَلبَنَا قد خالك إن له: فقالوا الربيع، حجر يف عبسية لبيد أم وكانت
فأرجز امللك، يقعد حني غًدا وبينه بيني تجمعوا أن تقدرون هل لهم: فقال وجهه، َعنَّا
ذلك؟ عندك وهل له: فقالوا أبًدا؟ بعده النعمان إليه يلتفت ال مؤمًلا ا ُمِمضٍّ رجًزا به
الورق قليلة القضبان دقيقة بقلة وقدامهم البقلة. هذه بشتم نبلوك إنا قالوا: نعم. قال:
الرتبة هذه وقال: بيده، وأخذ األرض من فاقتلعها الرتبة، تُدعى باألرض فروعها الصقة
وخريها ذليل، وفرعها ضئيل، عودها جاًرا ترس وال ناًرا تذكي ال التي الرذلة التفلة
فرًعا، البقول أقُرص قانع، عليها واملقيم جائع، وآكلها خاشع، ونبتها شاسع، بلدها قليل،
عنكم أرجعه عبس أخا بي اْلَقْوا وجدًعا. لجارها فحربًا قلًعا، وأشدها مرًعى، وأخبثها

رأينا. فيك ونرى نصبح له: فقالوا لبس. يف أمره من وأتركه ونُكس، بتعس
إنما بيشء أمره فليس نائًما رأيتموه فإن هذا غالمكم إىل انظروا عامر: لهم فقال
بأبصارهم فرمقوه صاحبكم. فهو ساهًرا رأيتموه وإن لسانه، عىل جرى بما تكلم
وِهللا أنت قالوا: أصبحوا فلما أصبح، حتى واسطته يكدم رحًال ركب قد فوجدوه
فدخلوا معهم، به وغدوا حلة، وألبسوه ذؤابتني، له وتركوا رأسه، فحلقوا صاحبه.
مملوءة واملجالس والدار غريه، معه وليس الربيع، ومعه يتغدَّى فوجدوه النعمان عىل
فذكروا جانبه، إىل والربيع عليه فدخلوا للجعفريني أذن الغداء من فرغ فلما بالوفود،
رأسه، شقي إحدى دهن وقد لبيد فقام كالمهم، يف الربيع فاعرتضهم حاجتهم، للنعمان
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أرادت إذا الجاهلية يف تفعل الشعراء كانت وكذلك واحدة، نعًال وانتعل مئزره، وأرخى
قال: ثم يديه، بني فمثل الهجاء

م��ق��زََّع��ْه ه��ام��ت��ي ت��زال ال إذ دَع��ْه م��ن خ��ي��ر ه��ي ه��ي��ج��ا رب ي��ا
ص��ع��ص��َع��ْه ب��ن ع��ام��ر خ��ي��ر ون��ح��ن األرب��َع��ْه ال��ب��ن��ي��ن أم ب��ن��ي ن��ح��ن
ال��خ��ي��ض��َع��ْه ت��ح��ت ال��ه��ام وال��ض��ارب��ون ال��م��دع��دع��ْه ال��ج��ف��ن��ة ال��م��ط��ع��م��ون
��َع��ْه م��ل��مَّ ب��رص م��ن اس��ت��ه إن م��َع��ْه ت��أك��ل ال ال��ل��ع��ن أب��ي��ت م��ه��ال
أش��ج��َع��ْه ي��واري ح��ت��ى ي��دخ��ل��ه إص��ب��َع��ْه ف��ي��ه��ا ي��دخ��ل وإن��ه

أودَع��ْه ش��ي��ئً��ا ي��ط��ل��ب ك��أن��م��ا

ربيع! يا أنت كذلك وقال: شزًرا، يرمقه الربيع إىل النعمان التفت لبيد فرغ فلما
عيلَّ خبث لقد الغالم لهذا أفٍّ النعمان: فقال اللئيم. الحمق ابن — وِهللا — كذب فقال:
حجره، يف وكانت يكنى، ال بأمه. فعلُت قد إني أما اللعن أبيَت الربيع: فقال طعامي!
يف هذا قال املرء. وأنت فعل، غري نسوة من إنها أما أهل، الكالم لهذا أنت لبيد: فقال
له تبكيتًا ذلك له قال وإنما فعل. غري نسوة من إنها أما له: قال أنه وروي يتيمته،
ولقومه، له تهجينًا عليه وصدقه القبيح، إىل فنسبها عبسية ألنها قومه؛ عىل وتنديًدا
الجعفريني حوائج وقىض القبة، براء أبي عىل وأعاد فأُخِرجوا، جميًعا، بهم امللك فأمر
النعمان إليه فبعث وقته، من منزله إىل زياد بن الربيع ومىض ورصفهم، وقته من
أنه عرفت قد إني الربيع: إليه فكتب أهله، إىل باالنرصاف وأمره يحبوه، كان ما بضعف
فيعلم يجردني من إيلَّ تبعث حتى بارًحا لست وإني لبيد، قال ما صدرك يف وقع قد
مما باتقائك صانًعا لست إنك إليه: فأرسل قال. كما لست أني الناس من حرضك من
إىل وأرسل بأهله، فلحق بأهلك. فالحْق األلسن، به زلت ما عىل قادًرا وال شيئًا، لبيد قال

منها: ورويها بحرها من بأبيات فأجابه بأبيات، النعمان

ق��ي��ال إذا ق��ول م��ن اع��ت��ذارك ف��م��ا ك��ذبً��ا وإن ص��دًق��ا إن ق��ي��ل م��ا ق��ي��ل ق��د

الوقت. ذلك من وقطعه
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سريته من يشء

املنذر إىل ه وجَّ — األعرج وهو — اني الغسَّ الحارث وكان هوازن، فرسان من لبيد وكان
أنهم وأظهروا املنذر، عسكر إىل فساروا لبيًدا، عليهم ر وأمَّ فارس، مائة السماء ماء بن
ونجا أكثرهم، فُقِتَل خيلهم، وركبوا قتلوه، منه تمكنوا فلما طاعته، يف عليه داخلني أتوه
فكان فهزموهم، املنذر عسكر عىل الغسانيون فحمل فأخربه غسان، ملك فأتى لبيد،

الشاعر: فيه يقول الذي حليمة يوم ذلك

ال��ت��ج��ارب ك��ل ج��رب��ن ق��د ال��ي��وم إل��ى ح��ل��ي��م��ة ي��وم أزم��ان م��ن ت��خ��ي��رن

وكان أمه، من لبيد أخا املشهور قيس بن أربد وكان غسان، ملك بنت هي وحليمة
يف عليهما فدعا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا برسول ليغدرا الطفيل بن عامر مع خرج هذا وأربد يحبه،
بسبب بقليل وصوله بعد أربد ومات أهله، إىل يصل أن قبل عامر فمات مشهورة، قصة
بيته ومنها اإلطالة، خوف تركناها مشهورة بقصائد لبيد ورثاه عليه، هللا أنزلها صاعقة

املشهور:

األج��رب ك��ِج��ل��د خ��ل��ف ف��ي وب��ق��ي��ت أك��ن��اف��ه��م ف��ي يُ��ع��اش ال��ذي��ن ذه��ب

لبيد بيت تنشد كانت أنها املؤمنني أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام حدَّث
رحم عروة: فقال ظهراِنيهم؟ بني نحن َمن أدرك لو فكيف لبيًدا، هللا رحم وتقول: هذا،
هللا رحم عروة: بن هشام وقال ظهرانيهم؟ بني نحن من أدركت لو فكيف عائشة، هللا
فكيف وكيًعا، هللا رحم السائب: أبو وقال ظهرانيهم؟ بني نحن من أدرك لو فكيف أبي،
لو فكيف السائب، أبا هللا رحم جعفر: أبو وقال ظهرانيهم؟ بني نحن من أدرك لو
املستعان، هللا نقول: ونحن األصبهاني: الفرج أبو قال ظهرانيهم؟ بني نحن من أدرك

توصف. أن من أعظم فالقصة
الوليد جوار يف مظعون بن عثمان وكان بها، اإلسالم ظهور أول يف بمكة لبيد وَمرَّ
ينشدهم لبيد ومعهم قريش بنادي َمرَّ أنه فاتفق ذلك، قبل عليه فردَّه املغرية، بن

قوله: أنشدهم فلما شعره،

ب��اط��ل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يءٍ ُك��لُّ أال
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قال: فلما صدقت، عثمان: قال

زائ��ل م��ح��ال��ة ال ن��ع��ي��م وك��ل

يعيد، أن لبيد إىل بعضهم فأشار عثمان، به عنى ما القوم يدر فلم كذبت. قال:
فقال يزول، ال الجنة نعيم ألن اآلخر؛ النصف يف وكذبه األول، النصف يف فصدقه فأعاد
ابنه أو خلف بن أُبَيُّ فقام مجالسكم، يف يكون هذا مثل كان ما قريش معرش يا لبيد:

مشهورة. قصة يف عثمان عني فلطم

اإلسالم يف حاله

وعلقمة هو قلوبهم املؤلَّفة من وكان إسالمه، وحسن — عنه هللا ريض — لبيد وأسلم
واألصمعي الكلبي ابن إىل بسنده األغاني صاحب وروى الرب: عبد ابن قال عالثة، بن
فأسلم أربد، أخيه موت بعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل كالب بن جعفر بني وفد يف قدم أنه
عمر أيام يف الكوفة ونزل الفتح، قبل إسالمه أن يقتيض وهذا وهاجر، إسالمه وحُسن
املغرية إىل كتب — عنه هللا ريض — عمر أن وروي — عنه هللا ريض — الخطاب بن
اإلسالم، يف قالوا ما مرصك شعراء من قبلك من استنشد أن الكوفة عىل وهو شعبة بن

فقال: أنشدني له فقال العجيل، الراجز األغلب إىل فأرسل

م��وج��وَدا ه��ي��نً��ا ط��ل��ب��ت ل��ق��د ق��ص��ي��َدا أم ت��ري��د أرج��ًزا

يف شعره يعني عنه. عفي ما شئت إن فقال: أنِشْدِني. فقال: لبيد، إىل أرسل ثم
صحيفة، يف البقرة سورة فكتب فانطلق اإلسالم. يف قلت ما أنشدني ال، فقال: الجاهلية،
إىل املغرية بذلك فكتب الشعر، مكان اإلسالم يف هذه هللا أبدلني وقال: بها، أتى ثم
ألفني عطاؤه فكان لبيد، عطاء يف وجعلها خمسمائة، األغلب عطاء من فنقص عمر،
فرد أطعتك؟ إن عطائي أتنقص املؤمنني: أمري يا عمر إىل األغلب فكتب وخمسمائة،
الفودان هذان فقال: عطاءه، يُنِقص أن أراد معاوية إىل األمر صار وملا خمسمائة، عليه
ألفني عطاءه ترك أنه يريد الخمسمائة. يعني — العالوة بال فما — األلفني يعني —
له فَرقَّ أقبضها. ال فلعيل اسمها فأعدني غد، أو اليوم هامة أنا إنما لبيد: فقال فقط،

يقبضه. ولم لبيد فمات حاله، عىل عطاءه فرتك معاوية،
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وكرمه جوده

له وكان أطعم، إال با الصَّ تهب ال أن الجاهلية يف نذر املشهورين األجواد من لبيد وكان
يوًما الصبا فهبَّت فيطعمهم، قومه مسجد عىل يوم كل يف ويروح بهما يغدو َجفنتان
أخاكم إن قال: ثم الناس، فخطب املنرب، الوليد فصعد الكوفة، عىل عقبة بن والوليد
هبت وقد أيامه، من اليوم وهذا أطعم، إال الصبا تهب ال أن الجاهلية يف نذر قد لبيًدا
إليه وكتب بكرة مائة إليه فأرسل املنرب، عن نزل ثم فعل. من أول وأنا فأعينوه، الصبا

وهي: قالها بأبيات

ع��ق��ي��ل أب��ي ري��اح ه��بّ��ض��ت إذا ش��ف��رت��ي��ه ي��ش��ح��ذ ال��ج��زار أرى
ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��س��ي��ف ال��ب��اع ط��وي��ل ع��ام��ري أص��ي��د األن��ف أش��م
ال��ق��ل��ي��ل وال��م��ال ال��ع��الت ع��ل��ى ب��ح��ل��ف��ت��ي��ه ال��ج��ع��ف��ري اب��ن وف��ي
ب��األص��ي��ل ت��ج��اوب َص��بً��ا ذي��ول ع��ل��ي��ه س��ح��ب��ت إذ ال��ك��وم ب��ن��ح��ر

رأيتِني فلقد أجيبيه خماسية: له البنة قال الشعر قول ترك وكان الشعر أتاه فلما
فقالت: شاعر. بجواب أعيى وما

ال��ول��ي��َدا َه��بَّ��ِت��َه��ا ع��ن��د ذك��رن��ا ع��ق��ي��ل أب��ي ري��اح ه��ب��ت إذا
ل��ب��ي��َدا م��روءت��ه ع��ل��ى أع��ان ع��ب��ش��م��يٍّ��ا أص��ي��د األن��ف أش��م
ق��ع��ودا ح��اٍم ب��ن��ي م��ن ع��ل��ي��ه��ا رك��ب��ا ك��أن ال��ه��ض��اب ب��أم��ث��ال
ال��ث��ري��دا ف��أط��ع��م��ن��ا ن��ح��رن��اه��ا خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زاك وه��ب أب��ا
ي��ع��ودا أن أروى ب��اب��ن وظ��ن��ي م��ع��اد ل��ه ال��ك��ري��م إن ف��ُع��ْد

ملك، أنه إال استزدته ما وهللا فقالت: استزدتيه. أنك لوال أحسنت لبيد: لها فقال
أفعل. لم سوقة كان ولو
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ووفاته عمره مدة

لبيد: كلمة شاعر قالها كلمة أصدق قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وروي

ب��اط��ل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يءٍ ك��ل أال

أمري يا تعيش مروان: بن امللك لعبد قال الشعبي أن روي ِرين، امُلَعمَّ من لبيد وكان
يقول: أنشأ سنة وسبعني سبًعا بلغ ملا أنه وذلك ربيعة. بن لبيد عاش ما املؤمنني

س��ب��ع��ي��ن��ا ب��ع��د س��ب��ًع��ا ح��م��ل��ت��ك وق��د م��ج��ه��ش��ة ال��ن��ف��س إَل��يَّ ت��ش��ك��ي ب��ات��ت
ل��ل��ث��م��ان��ي��ن��ا وف��اء ال��ث��الث وف��ي أم��ًال ت��ب��ل��غ��ي ث��الثً��ا ت��زادي ف��إن

يقول: فأنشأ سنة تسعني بلغ حتى عاش ثم

رداِئ��يَ��ا م��ن��ك��ب��يَّ ع��ن ب��ه��ا خ��ل��ع��ت ح��ج��ة ت��س��ع��ي��ن ج��اوزت وق��د ك��أن��ي

يقول: فأنشأ وعًرشا، حجة مائة بلغ حتى عاش ثم

ُع��م��ر ب��ع��ده��ا ع��ش��ر ت��ك��ام��ل وف��ي رج��ل ع��اش��ه��ا ق��د م��ائ��ة ف��ي أل��ي��س

يقول: فأنشأ سنة وعرشين مائة بلغ حتى عاش ثم

ل��ب��ي��د ك��ي��ف ال��ن��اس ه��ذا وس��ؤال وط��ول��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ن س��ئ��م��ت ول��ق��د

وقيل: سنة، وأربعني مائة ابن وهو مات لبيًدا أن بلغني أنس: بن مالك اإلمام وقال
عفري: ابن وقال معاوية، خالفة أول يف ومائة سنة وخمسني سبع ابن وهو مات إنه
بالنخيلة، ونزل الكوفة، معاوية دخل يوم الهجرة من وأربعني إحدى سنة لبيد مات

بيت. ألف عرش اثني للبيد رويت قالت: عائشة أن وروي
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وصيته

البنتيه: مخاطبًا قال الوفاة حرضته ملا أنه وروي

م��ض��ْر أو رب��ي��ع��ة م��ن إال أن��ا وه��ل أب��وه��م��ا ي��ع��ي��ش أن اب��ن��ت��اي تَ��َم��نَّ��ى
ش��َع��ْر ت��ح��ِل��َق��ا وال وج��ًه��ا ت��خ��ِم��َش��ا ف��ال أب��وك��م��ا ي��م��وت أن ي��وًم��ا ح��ان إذا
غ��َدْر وال ال��ص��دي��ق خ��ان وال م��ض��اًع��ا ج��اُره ل��ي��س ال��ذي ال��م��رء ه��و وق��وال
اع��ت��ذر ف��ق��د ك��ام��ًال ح��وًال ي��ب��ِك وم��ن ع��ل��ي��ك��م��ا ال��س��الم اس��م ث��م ال��ح��ول إل��ى

غري من ويبكيان عليه، ويرتحمان يوم، كل قربه إىل تذهبان كانتا أنهما روي
الحول. تم أن إىل وينرصفان مآثره يذكران كالب بني بنادي يمران ثم لطم، وال صياح
وال بثوبه ِه وَسجِّ القبلة، فأقبله أبوك ُقِبَض إذا املوت: حرضه ملا أخيه البن وقال
إىل احملهما ثم فاصنعهما، أصنعهما كنت اللتني جفنتيَّ وانظر صارخة، عليه ترصخنَّ
أخيهم. جنازة فليحرضوا لهم فقل طعموا فإذا لهم، فقدمهما اإلمام سلَّم فإذا املسجد،

ذلك. ففعل
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الخامس الفصل

كلثوم بن عمرو

للميالد و٥٧٠ الهجرة قبل ٥٢ سنة تويف

والدته وخرب نسبه

عمرو بن حبيب بن بكر بن زهري بن سعد بن عتاب بن مالك بن كلثوم بن عمرو هو
العرب، ُفتَّاِك أحد وهو فارًسا، شاعًرا كلثوم بن عمرو وكان وائل. بن تغلب من غنم بن
قتل الذي هو ُمرَّة وأخوه األسود، أبو وكنيته يأتي، كما هند بن بعمرو فتك الذي وهو
املثل به يُرضب الذي كليب أخي ربيعة بن مهلهل بنت أسماء وأمه النعمان، بن املنذر
وغيِِّبيها، اقتليها ألمها: فقال جارية، له ولدت عتيبة بن هند مهلهل تزوج وملا العز. يف

يقول: هاتف به هتف نام فلما

ش��م��ردل وس��ي��د م��ؤم��ل ف��ت��ى م��ن ك��م
م��ه��ل��ه��ل ب��ن��ت ب��ط��ن ف��ي ي��ج��ه��ل ال وع��دد

من أول وكان ربيعة. وإله ال فقال: قتلتها. فقال: بنتي؟ أين فقال: فاستيقظ،
فلما مالك، بن كلثوم وتزوجها — ليىل وقيل — أسماء وسماها رباها، ثم بها، حلف

فقال: املنام، يف آٍت أتاها بعمرو حملت

األس��ْد إق��دام يُ��ق��ِدم ول��ْد م��ن ل��ي��ل��ى ل��ك ي��ا
ف��ن��ْد ال ق��وًال أق��ول ال��ع��دْد ف��ي��ه ج��ش��م م��ن
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فقال: اآلتي ذلك أتاها عمًرا ولدت فلما

ال��ن��ج��ر ك��ري��م ال��ج��د َج��دَّ ب��م��ا ع��م��رو أم ل��ك زع��ي��م أن��ا
األس��ر ش��دي��د أق��ران وق��اص ه��زب��ر ل��ب��د ذي م��ن أش��ج��ع

وع��ش��ر خ��م��س��ة ف��ي ي��س��وده��م

وخمسني مائة ابن وهو ومات سنة، عرشة خمس ابن وهو ساَدُهم قال كما وكان
سنة.

وفتكه شجاعته

كلثوم بن عمرو من أفتك فيقال: الفتك، يف املثل يرضب وبه مقداًما، ًرا مظفَّ شجاًعا وكان
أحًدا تعلمون هل لندمائه: يوم ذات قال هند بن عمرو أن وذلك هند؛ بن بعمرو لفتكه
أباها ألن قالوا: كلثوم. بن عمرو أم نعم، فقالوا: أمي؟ خدمة من أمه تأنف العرب من
العرب أفرس مالك بن كلثوم وبعلها العرب، أعز وائل كليب وعمها ربيعة، بن مهلهل
يستزيره، كلثوم بن عمرو إىل هند بن عمرو فأرسل قومه. سيد وهو عمرو وابنها
تغلب، بني من جماعة يف الحرية إىل الجزيرة من عمرو فأقبل أمه، يزير أن ويسأله
بني فيما َب فُرضِ برواقه، هند بن عمرو وأمر تغلب، بني من ظعن يف أمه وأقبلت
عىل كلثوم بن عمرو فدخل فحرضوا، مملكته أهل وجوه إىل وأرسل والفرات، الحرية
عمة هند وكانت الرواق، جانب من قبة يف وهند ليىل ودخلت رواقه، يف هند بن عمرو
أم هي التي ربيعة بنت فاطمة أخي بنت مهلهل بنت أم وكانت حجر، بن القيس امرئ
الخدم َي تُنَحِّ أن أمه أمر هند بن عمرو كان وقد النسب، هذا وبينهما القيس، امرئ
هند: فقالت بالطرف. دعا ثم بمائدٍة عمرو [فدعا ليىل وتستخدم بالطرف، دعا إذا
فأعادت حاجتها. إىل الحاجة صاحبة لتَُقْم ليىل]: فقالت الطبق. ذلك ليىل يا ناوليني
يف الدم فثار كلثوم، بن عمرو فسمعها لتغلب! يا ذاله! وا ليىل: فصاحت وألحت، عليها
سيف إىل كلثوم بن عمرو فوثب وجهه يف الرش فعَرف هند بن عمرو إليه فنظر وجهه،
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تغلب، بني يف ونادى هند، بن عمرو رأس فرضب غريه، سيف هناك ليس بالرواق معلق
قتل بعد شهرته وزادت الجزيرة. نحو وساروا نجائبه، وساقوا الرواق، يف ما فانتهبوا
فرصعه السحيمي، عمرو بن ويزيد هو تناضل أن إىل عظيم زهو ودخله هند، بن عمرو

تقول: الذي أنت له وقال القيد، يف فشده وأرسه، فرسه عن السحيمي

ال��ق��ري��ن��ا ن��ق��ص أو ال��ح��ب��ل ن��ج��د ب��ح��ب��ل ق��ري��ن��ت��ن��ا ن��ع��ق��د م��ت��ى

كلثوم: بن عمرو فنادى جميًعا. فأطردكما هذه، ناقتي إىل سأقرنك إني أما
كان إنما به، ذلك يريد يكن ولم يزيَد، فنهوا لجيم، بنو فاجتمعت أمثلة! لربيعة يا
له، ونحر قبة، عليه فرضب قصورهم، من بحجر قًرصا أتى حتى به فسار يبكته،

نجيبة. عىل وحمله وكساه،

معلقته قول يف السبب

وبنو مكة موسم ويف عكاظ سوق يف بها وخطب معلقته، قال هند بن عمرو فتك وملا
بكر بني بعض بذلك هجاهم حتى وكبارهم، صغارهم ويرويها ا، جدٍّ يعظمونها تغلب

فقال: وائل، بن

ك��ل��ث��وم ب��ن ع��م��رو ق��ال��ه��ا ق��ص��ي��دة م��ك��رم��ة ك��ل ع��ن ت��غ��ل��ب ب��ن��ي أل��ه��ى
م��ش��ئ��وم غ��ي��ر ل��ش��ع��ر ل��ل��رج��ال ي��ا أول��ه��م ك��ان م��ذ أب��ًدا ي��روون��ه��ا

موته خرب

حرضه وملا سنة، وخمسني مائة عاش أنه روي رين، امُلَعمَّ يف معدود كلثوم بن وعمرو
بد وال آبائي، من أحد يبلغه لم ما العمر من بلغت قد بَنِيَّ يا وقال: بنيه، جمع املوت
إن بمثله ُْت ُعريِّ إال بيشء أحًدا ت عريَّ ما وهللا وإني املوت، من بهم نزل ما بي ينزل أن
لكم، أسلم إنه الشتم عن فكفوا ، ُسبَّ َسبَّ من فباطال، باطًال كان وإن ا، فحقٍّ ا حقٍّ كان
ألف، من خري رجل فُربَّ الغريب، ضيم من وامنعوا ثناؤكم، يُحسن جواركم وأحسنوا
يكون اإلكثار مع فإن فأوجزوا؛ ثْتُم َحدَّ وإذا فُعوا، ثْتُم ُحدِّ وإذا خلف، من خري ورد
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ال فيمن خري وال القتل، املنايا أكرم أن كما الكرة، بعد العطوف القوم وأشجع اإلهذار،
يُخاف وال خريه، يُرجى ال من الناس ومن يعِتب، لم عوتب إذا وال الغضب، عند له روية
إىل يؤدي فإنه حيكم، يف تتزوجوا وال بره، من خري وعقوقه دره، من خر فبكؤه رشه،

البغض. قبيح
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السادس الفصل

شداد بن عنرتة

للميالد و٦٠٠ الهجرة قبل ٢٢ سنة تويف

ولقبه نسبه

عمرو بن شداد بن عنرتة وقيل: شداد، بن عمرو ابن وقيل: شداد، بن عنرتة هو
وقيل: ربيعة، مخزوم بن قرادة ابن البغدادي: القادر عبد وقال قراد، بن معاوية بن
غطفان بن ريث بن بغيض بن عبس بن قطيعة بن غالب بن مالك بن عوف بن مخزوم
تأنيث إىل به «ذهبوا الفلحاء بعنرتة ويلقب مرض. بن عيالن بن قيس بن سعد بن
العلمة، من مأخوذ األعلم أن كما السفىل الشفة انشقاق وهو الفلح، من مأخوذ الشفة،

العليا». الشفة انشقاق وهي

وشهرته مكانته

قال الجاهليني. األغربة وأحد املعروفني وأجوادهم املشهورين العرب فرسان أحد وهو
والسليك ندبة، وأمه الرشيدي عمري بن وخفاف زبيبة، وأمه عنرتة وهم األغاني: صاحب
البغدادي القادر عبد اقترص وكذا ينسبون. وإليهن السلكة، وأمه السعدي عمري بن
عنرتة الجاهلية يف واألغربة سودانهم، العرب وأغربة القاموس: ويف الثالثة، هؤالء عىل
معيط أبي بن عقبة بن وهشام السلكة بن وسليك الحباب بن وعمري ندبة بن وخفاف
عمري أبي بن وعمري خازم بن هللا عبد اإلسالميني ومن اإلسالم، يف ُولد قد مخرضم أنه إال
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غري وحاجز والشنفرى ا رشٍّ وتأبط أوىف بن ومطر وهب بن ومنترش مطرف بن وهمام
اللسان. صاحب عدهم وكذا منسوب.

إال يستعبدونهم فإنهم اإلماء؛ أبناء مع العرب عادة عىل واستعبده نفاه أبوه وكان
سمية واسمها أبيه امرأة وكانت عبيًدا، أمه من إخوته وكان النجابة، عليهم ظهرت إذا
نفسها، عن راودها أنه وادَّعت أباه، عليه حرشت — سهية وقيل: سمينة، وقيل: —
أن يريد أبوه وكان املذكورة، سمية عليه فوقعت شديًدا، رضبًا ورضبه أبوه فغضب

أولها: التي فائيته فقال يقتله،

م��ع��روف ال��ي��وم ق��ب��ل م��ن��ك ذا أن ل��و م��ذروف ال��ع��ي��ن دم��ع س��م��ي��ة أم��ن

القصيدة.

أمره من ظهر ما أول

منهم، فأصابوا عبس، بني عىل أغاروا العرب أحياء بعض أن به أبيه اعرتاف وسبب
أبوه: فقال فيهم، يومئٍذ وعنرتة معهم، ا عمَّ فقاتلوهم بهم، فلحقوا لهم، إبًال واستاقوا
ِكرَّ فقال: والرص. الحالب يحسن إنما الكر، يحسن ال العبد عنرتة: فقال عنرتة. يا ِكرَّ

يقول: وهو فكر . ُحرٌّ وأنت

ح��رْه ي��ح��م��ي ام��رئ ك��ل ع��ن��ت��رْه ال��ه��ج��ي��ن أن��ا
م��س��ف��رْه وال��واردات وأح��م��رْه أس��وَده

عبًسا أن إياه استلحاقه يف السبب إن وقيل نسبه، به وألحق ذلك، بعد أبوه فادَّعاه
مثل نصيبًا لك تقسم ال لعنرتة: قالوا القسمة أرادوا فلما نعًما، أصابوه طيئ عىل أغاروا
وقال: عنرتة، فاعتزلهم طيئ، عليهم كرت بينهم الخطب طال فلما عبد. ألنك أنصبائنا
فقال: عنرتة. يا كر أبوه: له فقال اإلبل، طيئ واستنقذت عددهم. فإنكم القول دونكم
من اإلبل واستنقذ ، فَكرَّ به فاعرتف غريك. العبد أبوه: له فقال الكر؟ العبد أَويُحسن

املتقدم. بالرجز يرتجز وجعل طيئ،
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شجاعته

وكان — كرب معدي بن عمرو أن وروي علم، عىل نار من أشهر عنرتة وشجاعة
أُْغَلَب أن خفت ما كلها َمَعدٍّ مياه عىل وحدي بظعينة رست لو قال: — له معاًرصا
الحارث بن وعتيبة الطفيل بن فعامر الحران فأما عبداها، أو ُحرَّاَها يَْلَقِني لم ما عليها
السلكة، بن والسليك — عنرتة يعني — عبس بني فأسود العبدان وأما شهاب، بن
فأول عتيبة وأما الصوت، عىل الطعن فرسيع الطفيل بن عامر فأما لقيت، قد وكلهم
السليك وأما الجلب، شديد الكبوة، فقليل عنرتة وأما آبت، إذا وآخرها أغارت إذا الخيل

الضاري. كالليث الغارة فبعيد
يف هذا لك شاع فِبَم له: قيل ال. قال: وأشدها. العرب أشعر أنت لعنرتة: وقيل
وال حزًما، األحجام رأيت إذا وأُْحِجُم عزًما، اإلقدام رأيت إذا أُْقِدُم كنت قال: الناس؟
الرضبة فأرضبه الجبان الضعيف أعتمد وكنت مخرًجا، منه يل أرى إال موضًعا أدخل
هللا ريض — الخطاب بن عمر وقال فأقتله، عليه فأثني الشجاع، قلب لها يطري الهائلة
يكون وكيف قال: حازم. فارس ألف ُكنَّا قال: حربكم؟ يف كنتم كيف للحطيئة: — عنه
عنرتة، فارسنا وكان نعصيه، ال فكنا حازًما، وكان زهري، بن قيس فينا كان قال: ذلك؟
فكنا رأي ذا وكان زياد، بن الربيع فينا وكان حجم، إذا ونحجم حمل، إذا نحمل فكنا
وصفُت كما فكنا بشعره، نأتمُّ فكنا الورد، بن عروة فينا وكان نخالفه، وال نستشريه
فأحببت أعرابي يل ُوِصَف «ما قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وروي صدقت، عمر: فقال لك.

عنرتة.» إال أراه أن

موته سبب

طريدة لهم فأطرد طيئ، من نبهان بني عىل أغار إنه فقيل موته، سبب يف واختُِلَف
ويقول: يطردها وهو يرتجز فجعل كبري، شيخ وهو

م��ج��دب ب��ق��اع ظ��ل��م��ان آث��ار
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فقطع سلمي ابن وأنا خذها وقال: فرماه، فتوته، يف النبهاني جابر بن وزر وكان
مجروح: وهو فقال أهله، أتى حتى بالرمية فتحامل معطاه،

دم��ي وال س��ل��م��ي اب��ن ي��رج��ى ال وه��ي��ه��ات دم��ي ف��اع��ل��م��وا ع��ن��ده س��ل��م��ى اب��ن وإن
ب��ال��م��ت��ه��ض��م ل��ي��س ال��ث��ري��ا م��ك��ان ط��يِّ��ئ أج��ب��ال ب��ي��ن ��ى ت��م��شَّ م��ا إذا
وم��خ��رم ن��ع��ف ب��ي��ن ح��ل��وا ع��ش��ي��ة ل��ه��ذم ب��أزرق ي��ده��ش ول��م رم��ان��ي

فرسه، عن فَخرَّ عنه فانهزموا قومه مع كان هذه طيئ إىل غزوته يف إنه وقيل:
وهاب إليه، فنزل طيئ ربيئة وأبرصه دغًال فدخل فريكب، يعود أن الِكَربِ من يقدر ولم
وكان الغارات، عن وعجز وافتقر أسن قد كان إنه وقيل: فقتله، فرماه أسريًا، يأخذه أن
صائف يوم يف شديدة ريح عليه فهاجت يتقاضاه فخرج بكر، غطفان من رجل عىل له

فقتلته. وناظرة رشج بني
وذبيان عبس حرب يف ومواقفه لحسنها، بة املذهَّ معلقته تسمي العرب وكان
يخفى ال موضوع أكثره ألن إليه؛ يُلتفت فال سريته يف الذي أما العرب، أيام يف مشهورة

الصبيان. عىل
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السابع الفصل

حلزة احلارثبن

للميالد و٥٧٠ الهجرة قبل ٥٢ سنة مات

والدته وخرب نسبه

سعد بن عبيد بن مالك بن هللا عبد بن يزيد بن مكروه بن حلزة بن الحارث هو
هنب بن قاسط بن وائل بن بكر بن يشكر بن كنانة بن ذبيان بن عاصم بن جشم بن
املهملة الحاء بكرس وِحلَِّزة نزار. بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمى بن أفىص بن
ويقال: هاء، بدون والذكر البومة، واسم دويبة، اسم اللغة يف وهو املشددة، الالم وكرس
الحلزة أن لنا حكي قطرب: وقال الخلق، السيئ والحلز والبخيلة للقصرية حلزة امرأة

ذلك. غري فيه نسمع ولم النبات من رضب

هند بن عمرو مع وحديثه الشعراء يف طبقته

كلثوم، بن عمرو نفر: ثالثة طويلة جيدة واحدة قصيدة الشعراء أجود عبيدة: أبو قال
وهو هذه قصيدته قال الحارث أن األصمعي وزعم العبد. بن وطرفة حلزة، بن والحارث
وكان الحرية، مَلك ملا هند بن عمرو أن حديثه من وكان سنة. وثالثني وخمس مائة ابن
غالم مائة حي كل من رهنًا الحيني من وأخذ بينهم، فأصلح وتغلب بكًرا جَمع جبَّاًرا
فأصابتهم املِلك، مع ويغزون يسريون الرهن أولئك وكان بعض، عن بعضهم ليكف
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لبكر تغلب فقالت البكريون، وسلم التغلبيني عامة فهلك مسريهم بعض يف َسموم
عمرو إىل تغلب فاجتمعت بكر، فأنت لكم الزم ذلك فإن أبنائنا ديات أعطونا وائل: بن
عىس بمن قالوا: اليوم؟ أمرها تغصب بكًرا ترون بمن كلثوم: بن عمرو فقال كلثوم، بن
من أصم أصلع أحمر عن سينجيل وِهللا األمر أرى عمرو: قال ثعلبة. بني من برجل إال
وجاءت يشكر، بن غنم بن ثعلبة بني أحد هرم بن بالنعمان بكر فجاءت يشكر، بني
هرم: بن للنعمان كلثوم بن عمرو قال امللك، عند اجتمعوا فلما كلثوم، بن بعمرو تغلب
وعىل النعمان: فقال عليك! يفخرون وقد عنهم، تناضل ثعلبة أوالد بك جاءت أصم، يا
أخذوا ما لطمة لطمتك لو إني وِهللا كلثوم: بن عمرو قال يفخرون. السماء أظلت من
غضبًا هند بن عمرو فغضب أبيك. أير قيس بها أفلت ما فعلت لو إن وهللا قال: بها.
أي أنثى بلسان لحنًا أعطه حارثة يا فقال: بكر، عىل تغلب بني يؤثِر وكان شديًدا،
أيرسك نعمان يا فقال: إليك. أهلك ألحب ذلك أعط امللك أيها فقال: بلسانك. شبيه
حتى شديًدا غضبًا هند بن عمرو فغضب أمي، أنك وددت ولكن ال، قال: أبوك؟ أني
قوسه، عىل وتوكأ ارتجاًال، هذه معلقته فارتجل حلزة بن الحارث وقام بالنعمان، هم

منها. فرغ حتى الغضب من يشعر ال وهو كفه واقتطم وأنشدها،
فقيل وضح، به وكان القصيدة، هذه هند بن عمرو الحارث أنشد الكلبي: ابن قال
بمنطقه، أُعِجب تكلم فلما سرت، وبينه بينه يجعل أن فأمر وضًحا، به إن هند: بن لعمرو
من أطعمه ثم معه، وأقعده السرت بوضع أمر حتى أدنوه. أدنوه يقول: عمرو يزل فلم
يف رهنًا كانوا الذين رجًال السبعني نوايص جز ثم باملاء، أثره ينضح ال أن وأمر جفنته،
تزل ولم متوضئًا، إال قصيدته ينشد ال أن أمره ثم الحارث، إىل ودفعهم بكر، من يده

وبشاعرهم. بها يفتخرون بكر بني يف النوايص تلك
عمرو أبو وكان حلزة، بن الحارث من أفخر فقيل: الفخر، يف املثل بالحارث ورضب
لم حول يف قالها لو ويقول: واحد، موقف يف القصيدة هذه الرتجال يعجب الشيباني
وعرض ترصيًحا، تغلب بني ببعضها َ َعريَّ العرب أيام من عدة ذكر فيها جمع وقد يَُلْم،
من وله ومات رين، املعمَّ من معدود وهو مدة، ذلك بعد وعاش هند، بن لعمرو بعضها

سنة. وخمسون مائة السنني
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الثامن الفصل

ميمون األعشى

للميالد و٦٢٩ للهجرة ٧ سنة تويف

وكنيته نسبه

ضبيعة بن سعد بن عوف بن رشاحيل بن جندل بن قيس بن ميمون األعىش هو
قاسط بن وائل بن بكر بن عيل بن صعب بن عكابة بن الحصن ثعلبة بن قيس بن
بصري، أبا ويكنى نزار. بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمى بن أفىص بن هنب بن
سمي الجوع؛ قتيل ألبيه: يقال وكان شعره، لجودة العرب صناجة يسمونه وكانوا
فسدت الجبل، من عظيمة صخرة فوقعت الحر، من فيه يستظل غاًرا دخل ألنه بذلك

فقال: عمه، بني بعض وهجاه جوًعا، فيه فمات الغار، فم

راض��ع خ��م��اع��ة م��ن ع��ب��د وخ��ال��ك ج��ن��دل ب��ن ق��ي��س ال��ج��وع ق��ت��ي��ل أب��وك

الشعراء يف طبقته

الجاهلية، شعراء من األوىل الطبقة يف سالم ابن ُه َعدَّ الجاهلية، أهل فحول أحد وهو
يونس وُسِئَل عليهم، ُمونَُه يَُقدِّ الكوفة أهل وكان والنابغة، وزهري القيس بامرئ وقرنه
أقول: ولكن بعينه، رجل إىل أومئ ال فقال: الناس؟ أشعر َمن النحوي: حبيب بن
أول وهو طرب. إذا واألعىش رغب، إذا وزهري رهب، إذا والنابغة ركب، إذا القيس امرؤ
كثري ُمجيد شاعر ويقول: محله، يعظم العالء بن عمرو أبو وكان بشعره، سأل من
رجل واألعىش صالح، رجل لبيد قال: لبيد وعن عنه سئل وإذا واالفتتان. األعاريض
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قاتله — فإنه األعىش؛ شعر برواية أدِّبهم أوالده: ملؤدِّب قال امللك عبد أن وروي شاعر.
أشعر أحًدا أن زعم من املفضل: وقال صخره! وأصلب بحره أعذب كان ما — هللا
املتقدمني: الشعراء رابع هو األعىش عبيد: أبو وقال الشعر. يعِرف فليس األعىش من
طوال عدد أكثر ألنه طرفة؛ عىل يقدمه األعىش كان قال: وزهري. والنابغة القيس امرئ
وهم أصحابه مع يوضع وطرفة أعاريض، وأكثر وأهجى وأمدح للخمر وأوصف جياد،
أبي بن وسويد التغلبي كلثوم بن وعمرو حلزة بن الحارث فمنهم الواحدات، أصحاب
يسلكوها، لم أساليب سلك ألنه هؤالء؛ عىل األعىش فضل وإنما قال: اليشكري، كاهل
الجاهلية يف واحدة الشعراء أشعر أن عىل واتفقوا بآخرة، لألوائل رابًعا الناس فجعله
سويد اإلسالم يف ونظريهم فيهم، اختلفوا ثم كلثوم، بن وعمرو حلزة بن والحارث طرفة

اليشكري. كاهل أبي بن
وزهري والنابغة القيس امرؤ الشعراء أشعر أن عىل اتفقوا قال: عمرو أبا أن وروي
وبعث ربيعة. من واألعىش مرض من وزهري والنابغة اليمن من القيس فامرؤ واألعىش؛
أشعر من يسأله: بالكوفة الراوية حماد إىل الكاتب سليم بن يحيى املنصور جعفر أبو
الشعبي فأتاه الكوفة، قدم األخطل أن وروي صناجها. األعىش ذاك له: فقال الناس؟
حاجتك؟ ما فقال: فأبيت، الغداء إىل فدعاني يتغدى فوجدته قال: شعره، من يسمع

فأنشدني: شعرك. من أسمع أن أحب قلت:

ال��م��زك��وم ري��اح��ه��ا ف��ن��ال ن��ف��ح��ت خ��ت��ام��ه��ا األك��ف ت��ع��اورت وإذا

هذا يف األعىش فقلت: البيت. بهذا الشعراء أمهات األخطل ناك شعبي، يا يل: قال
قال: ألنه قلت: وكيف؟ قال: مالك. أبا يا منك أشعر

ال��م��زك��وم غ��م��ام��ة ت��س��ل ح��ول ل��خ��ت��ام��ه أت��ى ق��د ع��ان��ة خ��م��ر م��ن

أمهات األعىش ناك مني، أشعر — واملسيِح — هو األرض: بالكأس ورضب فقال
أنا. إال الشعراء
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املديح يف فه وترصُّ الجياد، طواله بكثرة يحتج األعىش قدَّم من عبيدة: أبو وقال
أشعر َمْن حفصة: أبي بن مروان وُسِئَل لغريه، ذلك وليس الشعر، فنون وسائر والهجاء

يقول: الذي فقال: الناس؟

ن��اق��ًص��ا وأص��ب��ح��ت زادوا ول��ك��ن��ه��م دع��ام��ة ف��رع ك��ان أب��وي��ك��م ك��ال

ذلك. سبب وسيأتي عالثة، بن علقمة بها يهجو لألعىش مقطعة من البيت وهذا

الجن من هاجسه خرب

قيس أريد خرجت قال: أنه األعىش عن روي أثاثة. بن مسحل اسمه األعىش وهاجس
ذلك سلكت أُكن لم ألني اليمن؛ أرض أوائل يف فضللت بحرضموت كرب معدي بن
من خباء عىل عيني فوقعت إليه، ألجأ مكانًا أطلب ببرصي فرميت مطر، فأصابني َقبُْل،
وأدخل السالم، فرد عليه، فسلَّمت الخباء، باب عىل بشيخ وإذا نحوه، فقصدت شعر،
وأين أنت؟ من فقال: وجلست، َرْحِيل فحططت البيت، بجانب كان آخر خباء ناقتي
امتدحته أظنك هللا، حيَّاك فقال: كرب، معدي بن قيس أقصد األعىش أنا قلت: تقصد؟

القصيدة: مطلع فابتدأت فأنشدنيه. قال: نعم. قلت: بشعر.

ب��دال��ه��ا ت��ق��ول ف��م��ا ع��ل��ي��ك غ��ض��بً��ا إج��م��ال��ه��ا غ��دوة س��م��ي��ة رح��ل��ت

َمْن قال: نعم. قلت: لك؟ القصيدة أهذه حسبك، قال: منها، املطلع هذا أنشدته فلما
سمية يا فنادى: ُروعي. يف أُْلِقَي اسم هو وإنما أعرفها، ال قلت: بها؟ نسبت التي سمية
أنشدي قال: أبت؟ يا تريد ما وقالت: فوقفت خرجت، قد خماسية جارية وإذا اخرجي.
فاندفعت أولها. يف بك ونسبت كرب، معدي بن قيس بها مدحُت التي قصيدتي عمك
انرصيف، قال: أتمتها فلما حرًفا، منها تخرم لم آخرها عىل أتت حتى القصيدة تنشد
يزيد له يقال — يل َعمٍّ ابن وبني بيني كان نعم، قلت: ذلك؟ غري شيئًا قلت هل ثم
قال: فأفحمته. وهجوتُه فهجاني العم بَنِي بني يكون ما — ثابت أبا يكنى مسهر بن

قلت: قلت: فيه؟ قلت ماذا

… … … … م��رت��ح��ل ال��رك��ب إن ه��ري��رَة ودِّْع
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قلت: فيها. نسبت التي هذه هريرة من حسبك قال: األول البيت أنشدته فلما
من السن قريبة جارية فإذا هريرة! يا فنادى: قبلها. التي سبيل وسبيلها أعرفها ال
مسهر. بن يزيد ثابت أبا بها هجوت التي قصيدتي ك عمَّ أنشدي فقال: خرجت، األوىل
وتغشتني وتحريت يدي، يف فسقط حرًفا، منها تخرم لم آخرها إىل أولها من فأنشدتْها
أثاثة بن مسحل هاجسك أنا بصري، أبا روعك ليفرج قال: بي نزل ما رأى فلما رعدة،
عىل فدلني املطر، وسكن إيلَّ، ورجعت نفيس فسكنت الشعر. لسانك عىل ألقى الذي
قيس. ببالد تقع حتى شماًال وال يمينًا تعج ال وقال: مقصدي، َسْمَت وأراني الطريق،
قال: أنه — عنه هللا ريض — الصحابي البجيل هللا عبد بن جرير عن وُرِوَي
تأخر، املاء من قربته فلما أسقيه، أن أريد بعري عىل ليلة فأقبلت الجاهلية، يف سافرُت
رجل أتاهم إذ عندهم أنا فبينا املاء عند مشوهون قوم فإذا املاء، من ودنوت فعقلته
فأنشد: ضيف. فإنه هذا أنشد فالن أبا يا فقالوا: شاعر. هذا فقالوا: منهم، تشويًها أشد

… … … … م��رت��ح��ل ال��رك��ب إن ه��ري��رة ودع

القصيدة؟ هذه يقول من فقلت: آخرها، عىل أتى حتى بيتًا منها خرم ما فوهللا
أول عام أنشدنيها ثعلبة بن قيس أعىش أن ألخربتك تقول ما لوال قلت: أقولها. أنا قال:
شاعر شعر ضاع ما مسحل، وأنا لسانه عىل ألقيتها الذي أنا صادق إنك قال: بنجران.

قيس. بن ميمون عند وضعه
وقدم تغنيانه وكانتا عمرو بن لبرش قينتني كانتا أختان وخليدة هريرة إن وقيل:
سوداء أََمًة كانت هريرة إن وقيل: املنذر، بن النعمان من هرب ملا اليمامة إىل بهما
منها خرج البرصة أهل من رجًال أن وروي بها. يشبب األعىش وكان عمرو، بن لحسان
ه زمَّ قد ظليم عىل راكب شاب إىل نظرت إذ أضحيانة ليلة يف ألسري إني فقال: ا، حاجٍّ

ويقول: ويرتجز ويجيء عليه يذهب وهو بخطامه

ج��م��اح رأس��ه ك��أن ه��ق��ل ال��ص��ب��اح إل��ى ي��ب��ل��غ��ن��ي��ه��م ه��ل
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من فقلت: به، آنست حتى ذاهبًا فرتددت منه فاستوحشت بإنيس ليس أنه فعلمت
يقول: الذي قال: الناس؟ أشعر

م��ق��تَّ��ل ق��ل��ب أع��ش��ار ف��ي ب��س��ه��م��ي��ك ل��ت��ق��دح��ي إال ع��ي��ن��اك ذرف��ت وم��ا

يقول: الذي قال: َمن؟ ثُمَّ قلت: وأقبل، ذهب ثم قال: القيس امرأ يريد أنه فعرفت

ال��ع��ب��ي��را ف��ي��ه رق��رق��ت ال��ص��ي��ف ف��ي ال��ع��روس رداء ب��رد وت��ب��رد
ه��ري��را إال ال��ك��ل��ب ب��ه��ا ن��ب��اًح��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ال ل��ي��ل��ة وت��س��خ��ن

يقول: الذي قال: َمْن؟ ثُمَّ قلت: وأقبل، ذهب ثم األعىش، يريد

ب��ق��ر ج��اء إن ال��ق��ي��ظ وع��ل��ي��ك ص��ادق ب��ح��ر ال��ق��ر ت��ط��رد

طرفة. يريد

وأخباره سريته من يشء

وجرير الجاهلية، يف الشعراء أستاذ قيس بني أعىش بشار: راوية الجون بن يحيى وقال
هجا وال رَفَعه إال الجاهلية يف أحًدا األعىش مدح وما اإلسالم، يف أستاذهم الخطفى بن
ذلك، فريفعه يمدحه أن لعلَّه يستميله منهم يذكره أن يريد الذي وكان وضعه. إال أحًدا
ما امرأته: له فقالت عليه، عنسن قد بنات ذا وكان الكالبي، املحلق قصة ذلك فمن
خريًا؟ أكسبه إال نفسه إىل اقتطعه أحًدا رأيت فما الشاعر، لهذا التعرض من يمنعك
املحلق فتلقاه عليك. يخلفها هللا قالت: الحمل، وعليها ناقتي إال عندي ما ويحك! قال:
األعىش: فقال الخطام، فأخذ به، يقود ابنه فوجد أحد، إليه يسبقه أن خوًفا بعيد من
له ونحر فأنزله كريم. رشيف قال: املحلق. قال: خطامنا؟ عىل غَلبَنا الذي هذا من
ويمسحنه، يغمزنه فجعلن بناته، به أحاطت ثم وكبدها، سنامها عن له وكشط ناقته،
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عكاظ سوق وواىف عنده من رحل فلما أخيك. بنات قال: حويل؟ الجواري هذه ما فقال:
ومطلعها: املحلق بها مدح التي قافيته ينشد جعل

ي��ح��رق ي��ف��اع ف��ي ن��ار ض��وء إل��ى ك��ث��ي��رة ع��ي��ون الح��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
وال��م��ح��ل��ق ال��ن��دى ال��ن��ار ع��ل��ى وب��ات ي��ص��ط��ل��ي��ان��ه��ا ل��م��ق��روَريْ��ن ت��ش��رب
ت��ت��ف��رق ال ع��وض داٍج ب��أس��ح��م ت��ح��ال��ف��ا أن ث��دي ل��ب��ان رض��ي��ع��ي

فقره. بعد واستغنى آخرهن عن تزوجن حتى إليهن الناس فتسابق

الخمريي فائش ذي مع خربه

منها: التي بقصيدته مدحه وكان الحمريي فائس ذي سالمة عند من رجع وملا

ج��ع��ال ح��ي��ث��م��ا وال��ش��يء ف��ائ��ش ذا س��الم��ة ق��ل��دت��ه ال��ش��ع��ر

اإلبل، من مائة فأعطاه جعل» حيثما «اليشء صدقت قال: إياها أنشده فلما
فأتى عنها. تخدع أن إياك له: وقال عنربا، مملوءة مدبوغة كرًشا وأعطاه حلًال، وكساه
عالثة بن بعلقمة فاستجار ماله يُنتهب أن فخاف حمراء، ناقة بثالثمائة فباعها الحرية
عامر فأتى ال. قال: املوت؟ ومن قال: واألحمر. األسود من أُجريك له: فقال العامري،
املوت؟ ومن األعىش: له فقال علقمة، مقالة مثل له فقال أيًضا، العامري الطفيل بن
ذلك أن علمت لو علقمة: فقال وديتُك. جواري يف مت إن قال: وكيف؟ قال: نعم. قال:
تهاب العرب وكانت املشهورة، وعلقمة عامر منافرة أوان يف ذلك وكان عيلَّ، لهان مراده
املشهورة بقصيدته عامًرا ونفر ناقته، ركب األعىش إن ثم اآلخر، عىل أحدهما تنفر أن

فيها: يقول التي

ال��زاه��ر ال��ق��م��ر م��ث��ل أب��ل��ج ب��ي��ن��ك��م ف��ق��ض��ى ح��ك��م��ت��م��وه
ال��خ��اس��ر غ��ب��ن ي��ب��ال��ي وال ح��ك��م��ه ف��ي ال��رش��وة ي��أخ��ذ ال
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التي قصيدته األعىش فقال رصًدا، طريق كل عىل له وجعل دمه، علقمة فهدر
مطلعها:

ح��ائ��َص��ا ع��ف��ي��رة م��ن ح��ي��ًص��ا ن��ال ل��ق��د ش��اخ��َص��ا ال��ح��ي ع��ن أم��س��ى ل��ئ��ن ل��ع��م��ري

فيها: يقول

خ��م��ائ��َص��ا يَ��ِب��تْ��َن غ��رث��ى وج��ارات��ك��م ب��ط��ون��ك��م م��الء ال��م��ش��ت��ى ف��ي ت��ب��ي��ت��ون

إسالمه، وحُسن أسلم إنه ثم العرب، أجود من كان فإنه لعلقمة هجوه يف كذب وقد
عامر بني ديار يف فألقاه الطريق به فأخطأ دليل، ومعه سافر األعىش أن اتفق إنه ثم
الذي هلل الحمد علقمة: فقال به، فأتوه عالثة، بن علقمة رهط فأخذه صعصعة بن

فقال: منك. أمكنني

م��ن��ق��ص ل��ي أن��ت وم��ا إل��ي��ك ر األم��و ص��ي��رتْ��ن��ي ق��د أع��ل��ق��م
ت��ن��ق��ص وال ت��ن��م��و زل��ت وال س ال��ن��ف��و ف��دت��ك ن��ف��س��ي ل��ي ف��ه��ب

تُْطَلبُوا إذن علقمه: فقال لسانه. رش من والعرب وأِرْحنا اقتله علقمة: قوم فقال
وألقى وثاقه فحل به فأمر القدرة. عند فضيل يُعرف وال قاله، ما عني ينغسل وال بَدِمه
من معه وأخرج شئت. حيث انُج له: وقال عطاءه، وأحسن ناقة عىل وحمله حلة عليه
أن فاتفق كلب من رجال وهجا يمدحه. ذلك بعد فجعل مأمنها، يبلغه من كالب بني
ال وهو أرس، فيمن فأرسه عندهم، ضيًفا األعىش وكان العرب، من حي عىل أغار الكلبي
الوفاء، يف املثل به يُرضب الذي السموأل بن رشيح من قريبًا ونزل بتيماء، فمر يعرفه،
وأنشد األعىش فناداه باألعىش رشيح فمر القيس، امرئ ترجمة يف قصته بعض وتقدم

مطلعها: ارتجلها قصيدة

أظ��ف��ار ال��ق��د ب��ع��د ال��ي��وم ح��ب��ال��ك ع��ل��ق��ت ب��ع��دم��ا ت��ت��رك��ن��ي ال ش��ري��ح
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السموأل: قصة يف منها وقال

ج��رار ال��ل��ي��ل ك��س��واد ج��ح��ف��ل ف��ي ب��ه ال��ه��م��ام ط��اف إذ ك��ال��س��م��وأل ك��ن

لك. هو فقال: املرضور. األسري هذا يل َهْب له: فقال الكلبي، إىل رشيح فجاء
صنيعتك تمام من إن األعىش: له فقال وأحبوك. أكرمك حتى عندي أقم وقال: فأطلقه،
ساعته، من ومىض فركبها، ناقة فأعطاه الساعة. وتخليني نجيبة، ناقة تعطيني أن
الذي األسري إيلَّ ابعث رشيح إىل فأرسل األعىش هو لرشيح وهب الذي أن الكلبي وبلغ

يلحقه. فلم أثره يف الكلبي فأرسل مىض. قد فقال: وأعطيه، أحبوه حتى لك وهبُت

اإلسالم يف خربه

صلح يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل ورحل عمره، آخر يف اإلسالم وأدرك قديًما، جاهليٍّا األعىش وكان
مدح ما العرب صناجة هذا وقالوا: طريقه، عىل فرصدوه خربُه قريًشا فبلغ الحديبية،
أردت قال: بصري؟ أبا يا أردت أين قالوا: عليهم، ورد فلما قدَره. رفع إال قط أحًدا
قال: موافق. لك وكلها عليك، ويحرمها خالل، عن ينهاك إنه قالوا: ألُْسِلَم، هذا صاحبكم
ماذا؟ ثم تركته، وما الزنا تركني لقد قال: الزنا. حرب: بن سفيان أبو قال هن؟ وما
الربا. قال: ماذا؟ ثم القمار، من عوًضا منه أصيب أن لقيتُه إن لعيل قال: القمار. قال:
بقيت قد صبابة إىل أرجع أوه! قال: الخمر. قالوا: ماذا؟ ثم قال: ادَّنت. وال دنت ما قال:
وما فقال: به؟ َهَمْمَت ا ممَّ خري يف لك هل سفيان: أبو له فقال فأرشبها. املهراس يف يل
سنتك بلدك إىل وترجع اإلبل، من مائة فتأخذ هدنة، يف اآلن هو وما نحن قال: هو؟
علينا ظهر وإن خلًفا أخذت قد كنت عليه ظهرنا فإن أمُرنا، إليه يصري ما وتنظر هذه،
أتى لنئ وِهللا األعىش هذا قريش، معرش يا سفيان: أبو فقال ذلك. أكره ما فقال: أتيتَه.
ففعلوا، اإلبل. من مائة له فاجمعوا بِشْعِره، العرب نريان عليكم َمنَّ ليُْرضِ واتبعه محمًدا
قال قد وكان فقتله، بعريه به َرَمى منفوحة بقاع كان فلما بلده، إىل وانطلق فأخذها

مطلعها: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بها يمدح قصيدة

م��س��ه��دا ال��س��ل��ي��م ب��ات ك��م��ا وِب��تَّ أرم��دا ل��ي��ل��ة ع��ي��ن��اك ت��غ��ت��م��ض أل��م

وملا.» ينجو «كاد حقه: يف قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وروي
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املشهورة أبياته مفردات

وأشجع بيت، يف الناس وأخنث بيت، يف الناس أغزل األعىش قال: أنه الشعبي عن روي
فقوله: بيت أغزل فأما بيت، يف الناس

ال��وح��ل ال��وج��ي ي��م��ش��ي ك��م��ا ال��ه��وي��ن��ى ت��م��ش��ي ع��وارض��ه��ا م��ص��ق��ول ف��رع��اء غ��راء

فقوله: بيت أخنث وأما

رج��ل ي��ا م��ن��ك ووي��ل��ي ع��ل��ي��ك وي��ل��ي زائ��ره��ا ج��ئ��ت ل��م��ا ه��ري��رة ق��ال��ت

فقوله: بيت أشجع وأما

ن��زل م��ع��ش��ر ف��إنَّ��ا ت��ن��زل��ون أو ع��ادت��ن��ا ت��ل��ك ف��ق��ل��ن��ا ال��ط��راد ق��ال��وا

امللوك عىل وفادته

لبيد: قال ُمثِْبتًا، لبيد وكان َقَدِريٍّا، األعىش وكان قالوا:

أض��ل ش��اء وم��ن ال��ب��ال ن��اع��م اه��ت��دى ال��خ��ي��ر س��ب��ل ه��داه م��ن

األعىش: وقال

ال��رج��ال ال��م��الم��ة وول��ى ل وب��ال��ع��د ب��ال��وف��اء ال��ل��ه اس��ت��أث��ر

منهم يشرتي وكان نصارى، كانوا ألنهم بالحرية؛ ذلك نوه لقَّ العباديني إن قالوا
يف الفارسية كثرت فلذلك فارس، وملوك العرب ملوك عىل يَِفُد األعىش وكان الخمر،

فيهما: فقال معبد، بن األصم وهجا األعىش، هجا كلبة أبو وكان شعره،

ب��م��ن��ش��ار َح��زٍّا أن��ف��اك��م��ا وح��ز ح��س��ب ذوي َح��يٍّ ش��اع��َرْي ُق��بِّ��ْح��تُ��َم��ا
وأب��ص��ار س��م��ع ع��ل��ى اس��ت��ع��ان��ا إال اب��ت��درا ف��م��ا وأع��ش��ان��ا األص��م أع��ن��ي
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كلبة وأبو مشهور بيت من أنت لألصم: وقال بيشء. يجبه فلم األعىش عنه فأمسك
يف الكاتبني باملَلَكنْي أقر ممن واألعىش قالوا: قدره. من فرتفع تُِجبُْه فال مرذول رجل

النعمان: بها يمدح قصيدة يف فقال شعره،

ف��اش��ه��د ال��ل��ه ي��ش��ه��د ش��اه��دي ع��ل��ى ن��ع��م��ة ل��ك ك��اف��ًرا ت��ح��س��ب��ن��ي ف��ال

ممن واألعىش قالوا: باألنبياء، والقول إسماعيل دين عىل أقام ممن العرب كانت وقد
(البيت). وبالعدل بالوفاء هللا استأثر قوله: ذلك ومن الجاهلية، يف بالعدل وقال اعتزل،
ممن وليس العرب، كالم أعاريض أكثر يف وقال مسلك، كل شعره يف األعىش وسلك
حتى فحًال، الشاعر تَُعدُّ ال العرب وكانت منه، شعًرا أكثر أحد الشعراء فحول من تقدم

قال: حتى فحًال القيس امرأ يعدوا فلم شعره، يف الحكمة ببعض يأتي

ال��رح��ل ح��ق��ي��ب��ة خ��ي��ر وال��ب��ر ب��ه ط��ل��ب��ت م��ا أن��ج��ح وال��ل��ه

قال: حتى فحًال النابغة يعدون ال وكانوا

األس��د م��ن زأٍر ع��ل��ى ق��رار وال أوع��دن��ي ق��اب��وس أب��ا أن ن��ب��ئ��ت

قال: حتى فحًال زهريًا يعدون ال وكانوا

ت��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى تَ��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا ول��و خ��ل��ي��ق��ة م��ن ام��رئ ع��ن��د ت��ُك��ن وم��ه��م��ا

قال: حتى فحًال األعىش يعدون ال وكانوا

ُج��ِع��َال ح��ي��ث��م��ا وال��ش��يء ف��ائ��ش ذا س��الم��ة ي��ا ال��ش��ع��ر ق��ل��دت��ك
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الذبياين النابغة ترمجة

للمسيح و٦٠٤ الهجرة قبل ١٨ سنة تويف

وكنيته نسبه

عوف بن مرة بن يربوع بن جناب بن ضباب بن معاوية بن زياد واسمه النابغة هو
أمامة، أبا ويَُكنَّى مرض، بن عيالن قيس بن غطفان بن ريث بن ذبيان بن سعد بن

لقوله: النابغة لقب إنما إنه قيل:

ش��ئ��ون ِم��نَّ��ا ل��ه��م ن��ب��غ��ت ف��ق��د ج��س��ر ب��ن ال��ق��ي��ن ب��ن��ي ف��ي وح��دث

من مشتق هو وقيل: بغتة، فيه فنبغ شعًرا، يُقل ولم كرب ألنه النابغة؛ لقب وقيل:
املاء كمادة بالشعر ونبغ املاء، نبغ يقال: أنه والد ابن وحكى تغنت. إذا الحمامة نبغت
يهرت. أن قبل وهلك احتنك بعدما بالشعر ونبغ الشعراء طبقات يف قتيبة ابن قال النابغ،

الشعراء يف طبقته

القيس بامرئ وقرنه األوىل، الطبقة يف سالم ابن ُه َعدَّ الجاهلية، أهل فحول أحد هو
الشعر غض الذين األرشاف أحد وهو أشعر، أيِِّهم يف الخالف وتقدم وزهري، واألعىش
شعره كأن بيتًا. وأجزلهم كالم، رونق وأكثرهم شعر، ديباجة أحسنهم وهو منهم،
أهل أجمع فقال: الناس؟ أشعر عن بشاًرا سألت األصمعي: قال تكلُّف. فيه ليس كالم
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واألعىش، خازم أبي بن برش عىل الكوفة وأهل وطرفة، القيس امرئ تقدم عىل البرصة
ما وتقدم واألخطل، والفرزدق جرير عىل الشام وأهل وزهري، النابغة عىل الحجاز وأهل

اآلراء. اختالف بحسب هنا ملا مخالفة بعض فيه

الشعر يف نبوغه أول

عند عمه مع حرض أنه الشعر من النابغة به تكلم ما أول قال: أنه األصمعي عن روي
يده يف كأًسا الرجل فوضع عيبًا، يكون أن ويخاف الناس به يشاهد عمه وكان رجل،

وقال:

أذاه��ا ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��س وت��ح��ت��م��ل ق��ذاه��ا ل��وال ك��ئ��وس��ن��ا ت��ط��ي��ب

لذلك: وحمي النابغة فقال

اش��ت��راه��ا ب��َك��ِم ن��ف��س��ه ي��ح��اس��ب ب��خ��ي��ل ص��اح��ب��ه��ا أن ق��ذاه��ا

عمر أن وروي شعًرا. يقل ولم كرب ألنه النابغة لقب إنما قيل ما يعارضه وهذا
يقول: الذي من غطفان معرش يا قال: — عنه هللا ريض — الخطاب بن

ال��ظ��ن��ون ب��ي ت��ظ��ن خ��وف ع��ل��ى ث��ي��اب��ي خ��ل��ًق��ا ع��اريً��ا أت��ي��ت��ك

الخطاب بن عمر أن آخر وجه من وروي شعرائكم. أشعر ذاك قال: النابغة. قالوا:
أمري يا أعلم أنت قالوا: الناس؟ أشعر من يوًما: لجلسائه قال — عنه هللا ريض —

يقول: الذي من قال: املؤمنني،

ال��ف��ن��د ع��ن ف��اح��دده��ا ال��بَ��ِريَّ��ِة ف��ي ق��م ل��ه اإلل��ه ق��ال إذا س��ل��ي��م��ان إالَّ
وال��ع��م��د ب��ال��ص��ف��اح ت��دم��ر ي��ب��ن��ون ل��ه��م أذن��ت ق��د إن��ي ال��ج��ن وخ��ي��س
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قالوا: إلخ؟ «… ثيابي خلًقا عاريًا «أتيتك يقول: الذي فمن قال: النابغة. قالوا:
يقول: الذي فمن قال: النابغة.

م��ذه��ب ل��ل��م��رء ال��ل��ه وراء ول��ي��س ري��ب��ة ل��ن��ف��س��ك أت��رك ف��ل��م ح��ل��ف��ت
وأك��ذب أغ��ش ال��واش��ي َل��ُم��ب��ل��غ��ك خ��ي��ان��ة ع��ن��ي ب��ل��غ��ت ق��د ك��ن��ت ل��ئ��ن
ال��م��ه��ذب ال��رج��ال أي ش��ع��ث ع��ل��ى ��ه ت��ل��مُّ ال أًخ��ا ب��م��س��ت��ب��ٍق ول��س��ت

العرب. أشعر فهو قال: النابغة. قالوا:

سريته من ويشء هاجسه خرب

ترجمة يف بعُضها َم تََقدَّ قصة يف الشام أهل من رجل قال هاذر، النابغة هاجس واسم
يقول: فأنشأ العرب؟ أشعر من فسأله به، اجتمع جني مع القيس امرئ

زي��اد ي��ع��اب ف��م��ا أج��اد ول��ق��د وق��ول��ه ب��ال��ق��ري��ض ح��ج��ر اب��ن ذه��ب
ل��ج��واد ب��ع��ده��ا م��اه��ر اب��ن إن ب��ق��ول��ه ي��ج��ود إذ ه��اذر ل��ل��ه

وأضنهم الجن أشعر وهو الذبياني، زياد صاحب قال: هاذر؟ من الشامي: له فقال
إىل فيه من له قصيدة يل بُنَيًَّة علم ولقد ذبيان، ألخي سلسل كيف له فالعجب بشعره،
الشيخ. أيها أنصفت ما له: فقلت حواء. ولدت من لك فدى اخرجي بها: رصخ ثم أذنها،
الجارية: أنشدتني ثم فسكتُّ أراد، ما فعرفت نفيس، إىل رجعت ثم بأًسا. قلت ما فقال:

ح��زي��ن ب��ه��ا وال��ف��ؤاد ف��ب��ان��ت ش��ط��ون ن��وى ع��ن��ك ب��س��ع��اد ن��أت

منها: قوله عىل أتت حتى

ي��خ��ون ال ن��وح ك��ان ك��ذل��ك ت��خ��ن��ه��ا ل��م األم��ان��ة ف��أل��ف��ي��ت

إن يقولون: وكانوا الغرق. أصابهم ما هاذر كرأي فيه نوح قوم رأي كان لو فقال:
وهذا النعمان، إىل فيها اعتذر التي قصائده لجودة وذلك خاف؛ إذا العرب أشعر النابغة
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عمرو أبو سئل وقد جفنة، آل عند وهو عليه يقدر كان ما النعمان ألن صحيح؛ غري
ال فقال: ذلك؟ لغري أم منه هربه بعد وأتاه امتدحه مخافته أمن له: فقيل العالء، بن
يأكل النابغة كان وما جيًشا، إليه يوجه أن من آلمنًا كان إن فعل ملخافته ال هللا لعمر
ذلك. غري يستعمل وال وجده وأبيه النعمان عطايا من والفضة الذهب آنية يف إال ويرشب
وكان الشعبي، عامًرا إيلَّ ابعث أن الحجاج إىل أرسل مروان بن امللك عبد أن وروي
إىل امللك عبد فالتفت فجلس بالجلوس. أمره إليه وصل فلما وقته، أهل أمثل من الشعبي
أمري يا أنا قال: الناس؟ أشعر من ويحك! فقال: الشعبي، مجيء قبل عنده كان رجل
من قلت: أن أصرب ولم البيت، من امللك عبد وبني بيني ما فأظلم الشعبي: قال املؤمنني.
أن قبل عجلتي من امللك عبد فعجب الناس؟ أشعر أنه يزعم الذي املؤمنني أمري يا هذا

يقول: الذي أخطل يا منك أشعر بل قلت: األخطل. هذا وقال: يسألني،

ال��ت��م��ام س��ري��ع ال��خ��ي��ر م��س��ت��ق��ب��ل وج��ه��ه ح��س��ن غ��الم ه��ذا
األن��ام خ��ي��ر واألص��غ��ر ـ��رج األع��ـ وال��ح��ارث األك��ب��ر ل��ل��ح��ارث
إم��ام م��ن��ه��م ال��خ��ي��رات ف��ي أس��رع ق��د ول��ه��ن��د ل��ه��ن��د ث��م
ال��غ��م��ام ص��وب ي��ش��رب م��ن أك��رم ه��م م��ا آب��اؤه��م ف��س��ت��ة

املؤمنني؟ أمري يا هذا من األخطل: فقال امللك، عبد حفظها حتى فردَّدتها قال:
وِهللا، صدق رشه، من باهلل استعذت ما هذا واإلنجيِل األخطل: قال الشعبي. هذا قال:
عمر قدمه قلت: شعبي؟ يا تقول ما فقال: امللك، عبد إيل فالتفت مني. أشعر النابغة
الناس فأنشد املدينة، وقدم مهيبًا وكان الشعراء. جميع عىل موضع غري يف الخطاب بن

وهي: سببها سيأتي الذي قصيدته

م��زود وغ��ي��ر زاد ذا ع��ج��الن م��غ��ت��ِد أو رائ��ح م��ي��ة آل م��ن

منها: فغنت بقينة فأتوه له، يقول أن أحد تجارس فما فيها أَْقَوى وكان

ب��ال��ي��د واتَّ��َق��تْ��ن��ا ف��ت��ن��اول��ت��ه إس��ق��اط��ه ت��رد ول��م ال��ن��ص��ي��ف س��ق��ط
يُ��ع��ق��د ال��ل��ط��اف��ة م��ن ي��ك��اد ع��ن��م بَ��ن��ان��ه ك��أن َرْخ��ٍص ��ب ب��م��خ��ضَّ
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واًوا الضمة فصارت يعقد، ومدت ياء الكرسة فصارت باليد، صوتها القينة فمدت
عىل «عنم وجعله يعقد» اللطافة من «يكاد قوله: وغريَّ اإلقواء إىل يَُعْد ولم فانتبه،
وأنا منها فخرجت العاهة بعض شعري ويف يثرب دخلت وقال: يعقد»، لم أغصانه

الناس. أشعر

إليه الشعراء تحاكم

أشعارها، عليه فتعرض الشعراء فتأتيه عكاظ بسوق أدم من قبة للنابغة ترضب وكانت
ثم ثابت، بن حسان ثم األعىش، أنشده من فأول ذلك، به فعل السنني إحدى ففي
فيها تقول التي قصيدتها الرشيد بن عمرو بنت الخنساء أنشدته ثم الشعراء، أنشدته

صخًرا: ترثي

ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��م ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أت��م ص��خ��ًرا وإن

فقام واإلنس. الجن أشعر إنك لقلت: آنًفا أنشدني بصري أبا أن لوال وِهللا فقال:
أشعر وِهللا أنا حسان: فقال رواية ويف أبيك، ومن منك أشعر ألنا وِهللا وقال: حسان

أقول: حيث قال: ماذا؟ تقول حيث النابغة: فقال أبيك. ومن ومنها منك

دَم��ا ن��ج��دة م��ن ي��ق��ط��رن وأس��ي��اف��ن��ا ب��ال��ض��ح��ى ي��ل��م��ع��ن ال��غ��ر ال��ج��ف��ن��ات ل��ن��ا
اب��نَ��َم��ا ب��ن��ا وأك��رم خ��اًال ب��ن��ا ف��أك��رم م��ح��رق واب��نَ��ْي ال��ع��ن��ق��اء ب��ن��ي ول��دن��ا

تفخر ولم ولدت، بمن وفخرت وأسيافك جفانك أقللت ولكنك شاعر، إنك له: فقال
العدد ألدنى أسياف وكذلك جفان، والكثري العدد ألدنى الجفنات أن يعني — ولدك بمن
ألن املديح؛ يف أبلغ لكان بالدجى يربقن قلت ولو بالضحى، وقلت: — سيوف والكثري
قلت ولو القتل، قلة عىل فدللت دَما نجدة من يقطرن وقلت: أكثر. الليل يف الضيف

تقول: أن تستطيع ولن الدم. النصباب أكثر لكان يجرين

واس��ع ع��ن��ك ال��م��ن��أى أن خ��ل��ت وإن م��درك��ي ه��و ال��ذي ك��ال��ل��ي��ل ف��إن��ك
ن��وازع إل��ي��ك أي��د ب��ه��ا ت��م��د م��ت��ي��ن��ة ح��ب��ال ف��ي ح��ج��ن خ��ط��اط��ي��ف
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املنذر بن النعمان مع خربه

النعمان عىل الجاهلية يف وفد أنه حدث — عنه هللا ريض — ثابت بن حسان أن وروي
فأنزلني، أقدمني، وما وجهي عن فسألني قال: رجل، لقيه بالده دخل فلما املنذر، بن
طويل حديث يف قال أن إىل … الحجاز أهل من فقلت: أنت؟ ممن وقال: صائغ، هو فإذا
يل قال كما فوجدته حسان: قال أن إىل يعامله، وكيف إليه، وصوله بكيفية فيه أخربه
— أمامة أبو يأتيه حتى هكذا يزال ال إنه ويقول صنع، بما صاحبي أخرب وجعلت
إىل كذلك فأقمت حسان: قال الشعراء. من ألحد فيه َحظَّ فال قدم فإذا — النابغة يعني
قال أن إىل جلسائه بعض منه فأكل بطبيخ فأُِتي بالعشاء، فدعا ليلة، عليه دخلت أن
السود، النَّعم فيه ترد يوم وكان قبته، خلف بصوت إذا عنده لجالس إني فوِهللا حسان:

يقول: وهو فقدم فاستأذن النابغة فأقبل للنعمان، إال سود نعم للعرب يكن ولم

ص��ل��بَ��ْه ل��ع��ن��س ال��ن��اس أوه��ب ي��ا ال��ق��بَّ��ْه رب ي��س��م��ع أم أن��ام
ح��دبَ��ْه ي��دي��ه��ا ف��ي ت��ج��اٍف ذات ذبَّ��ْه إال ب��ال��م��ش��ف��ر ض��راب��ة

فيها: يقول التي قصيدته فأنشده أدخلوه، إمامة: أبو قال

ال��م��ه��ذب ال��رج��ال أي ش��ع��ث ع��ل��ى ت��ل��م��ه ال أًخ��ا ب��م��س��ت��ب��ٍق ول��س��ت

حسان: قال السود، من وكالبها ومطافيلها رعاؤها فيها ناقة بمائة له فأمر
عطائه، جزيل من نال ما عىل أم شعره، عىل أحسد له أكنت أدري ال عنده من فخرجت
أخذت. ما سوى عندي لك يشء فال انرصف فقال: خربه، فأخربته صاحبي، إىل فرجعت
املتجرِّدة، امرأته ومعه فجأة يوًما عليه فدخل النعمان، أخصاء من النابغة وكان
تسرت ذراعها فكادت وذراعها، بيدها فاسترتت نصيفها فسقط مذعورة، إليه فالتفتت
فقال فيها، يصفها قصيدة يقول أن النعمان فأمره لحمها، وكثرة لغلظها وجهها

فيها: يقول التي قصيدته

ب��ال��ي��د وات��ق��ت��ن��ا ف��ت��ن��اول��ت��ه إس��ق��اط��ه ت��رد ول��م ال��ن��ص��ي��ف س��ق��ط
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النعمان، ندماء من اليشُكري املنخل وكان ذكرها، يليق ال مواضع منها فوصف
ال وِهللا فقال: لها، النابغة وصف من فغار نقيٍّا، عفيًفا فكان النابغة وأما فاسًقا، وكان
بواب للنعمان وكان بالنابغة، يبطش أن وأراد النعمان، فغضب جرب. من إال هذا يقول

نفسه: يف يقول الذي بشري بن عصام له يقال

ه��م��اَم��ا م��ل��ًك��ا وص��ي��رت��ه ع��ص��اَم��ا س��ودت ع��ص��ام ن��ف��س

النعمان إن له: صديًقا وكان النابغة فقال بنفسه، رشف ملن يرضب مثًال فصار
ما عىل اطَّلع النعمان إن ثم يمدحهم، فكان بالشام، غسان ملوك إىل فهرب بك. ُموِقٌع
إنك النابغة إىل فكتب طويلة، قصة يف فقتلهما الريبة، من واملنخل امرأته املتجردة بني
ولقد عليه، لك ُكنَّا ا ممَّ يشء عن لك تغرينا ولكنا بلغتك، كانت إن سخطة من تعتذر لم
وبينهم وبيني جدي فقتلوا قوم، إىل انطلقت ثم فرتكته، وحصن ممتنع قومك يف كان
عىل ملوكها تحمل العرب وكانت رسير، عىل محموًال فوجده إليه فقدم علمت. قد ما

مطلعها: التي أبياته فقال أحدهم، مرض إذا الرسير

ال��ه��م��ام ال��ن��ع��ش ع��ل��ى أم��ح��م��ول ل��ت��خ��ب��رنِّ��ي ع��ل��ي��ك أق��س��م أل��م

فرأى النعمان، عند منزلة لهما فزارة من رجلني جوار يف قدم النابغة إن وقيل:
وهي: فيها إليه اعتذر التي قصيدته فلقنها النعمان قيان إحدى

األب��د س��ال��ف ع��ل��ي��ه��ا وط��ال أق��وت ف��ال��س��ن��د ب��ال��ع��ل��ي��اء م��ي��ة دار ي��ا

شعر هذا علوي شعر هذا وقال: فطرب، إياها غنَّته سكر فلما النعمان، فرشب
عنه. فريض أمامة. أبي
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األبرص بن عبيد

للميالد ٦٠٥ قيل ،٥٦٥ سنة تويف

مالك بن عامر بن جشم بن عوف بن األبرص بن املوحدة) وكرس العني (بفتح َعِبيد هو
خزيمة بن أسد بن دودان بن ثعلبة بن سعد بن الحارث بن مالك بن زهري بن

الجاهلية. شعراء فحول من الشاعر األسدي مرض بن إلياس بن مدركة بن

الشعراء يف مكانته

التميمي عبدة بن وعلقمة العبد بن بطرفة وقرنه الرابعة الطبقة يف سالم ابن ه عدَّ
مضطرب وشعره الشهرة، عظيم قديم األبرص بن وعبيد قال: العبادي، زيد بن وعدي

قوله: إال له أعرف ال ذاهب

ف��ال��ذن��وب ف��ال��ق��ط��ب��ي��ات م��ل��ح��وب أه��ل��ه م��ن أق��ف��ر

عنهما يقال ما دون وطرفة عبيًدا إن الجاحظ: وقال ذلك. بعد ما أدري وال قال:
بائيته اختالل إىل املعري العالء أبو أشار وقد فقط، الناس يد يف ما شعرهما كان إن

بقوله:

َع��ِب��ي��د ال��ق��ري��ض وزن ف��ي اخ��ت��ل ك��م��ا ح��ازم وه��و ام��رؤ ال��رأي ي��خ��ط��ئ وق��د
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أخباره من يشء

له، ُغنَيَْمة ومعه يوم ذات فأقبل مال له يكن ولم محتاًجا، كان أنه للشعر قوله وسبب
قابله أي وجبهه ثعلبة بن مالك بني من رجل فمنعه غنمهما، ليوردا مأوية أخته ومعه
فاستظل شجرات، أتى حتى املالكي به صنع للذي مهموًما حزينًا فانطلق يكره، بما

فقال: جنبه إىل وأخته إليه نظر املالكي أن فزعموا وأخته، هو فنام تحتهن

ص��ب��يَّ��ا أل��ق��ح��ه��ا ل��ي��ت��ه ي��ا م��يَّ��ا أص��اب ق��د ع��ب��ي��د ذاك
ض��اويَّ��ا ف��ول��دت ف��ح��م��ل��ت

ونحوها والخال العم بنات مثل القرائب نكاح أن تزعم والعرب ضعيًفا، أي ضاويًا
كان إن اللهم فقال: ابتهل ثم يديه، فرفع عبيد فسمعه باألخت! فكيف االبن، يضعف
عليه. وانرصني — دولة منه يل اجعل أي — منه فأدلني بالبهتان ورماني ظلمني فالن
حتى شعر من بكبة املنام يف آٍت فأتاه يقول ذلك قبل يكن ولم فنام، رأسه ووضع
بنو لهم يقال وكان مالك، ببني ويتغنى يرتجز وهو فقام قم. قال: ثم فيه، يف ألقاها

الزنية:

ح��ج��ر ب��س��رب��ال ال��وي��ل ف��ل��ك��م غ��رك��م م��ا ال��زن��ي��ة ب��ن��ي أي��ا

حجر وأدرك مداَفع، غري أسد بني شاعر وكان الشعر، يف ذلك بعد استمر ثم
القيس. امرئ أبا
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العرشالطوال القصائد أو املعلقات

يف ما غريب عىل والكالم لرواتها ونسبتها الروايات واختالف قائليها أنساب بيان مع
أحمد الشيخ األديب صنيع من النحوية املسائل من القارئون يحتاجه وما اللغة من ذلك

هللا. رحمه الشنقيطي األمني بن

األوىل املعلقة

امُلرار آكل وهو ُحْجر، ابن املقصور وهو عمرو بن الحارث بن ُحُجر بن القيس المرئ
ُمرتِع بن ثور بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن عمرو ابن

وهي: الكندي،

ف��ح��وم��ل ال��دَّخ��ول ب��ي��ن ال��ل��وى ب��س��ق��ط وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك1 ق��ف��ا
وش��م��أل ج��ن��وٍب م��ن ن��س��ج��ت��ه��ا ل��م��ا رس��م��ه��ا ي��ع��ف ل��م ف��ال��م��ق��راة ف��ت��وض��ح

واملراد النار، يف ألقيا حد عىل التثنية عىل للواحد خطاب قفا فقيل: األلف هذه يف اختُِلف إلخ … نبك قفا 1

وإبدالها الخفيفة، التوكيد بنون ِقَفْن األصل وقيل: حقيقي، مثنًى هو وقيل: مفرد، وهو النار، خازن مالك
رواية عىل فحومل. الدخول بني وقوله: ألًفا، الوقف يف تبدل ألنها الوصل؛ مجرى له إجراء ألًفا الوصل يف
الواو رواية كانت وإن الفاء، رواية صحت وقد فعمرو، زيد بني هذا يقال: ال ألنه األصمعي؛ أنكره الفاء
وقال فحومل، الدخول أهل بني والتقدير مضاف، حذف عىل الفاء رواية إن السكيت: ابن قال أشهر،

موضعان. وهما فحومل، الدخول أماكن بني والتقدير حكًما التعدد اعتبار عىل إنه خطاب:
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ف��ل��ف��ل ح��بُّ ك��أن��ه وق��ي��ع��ان��ه��ا ع��رص��ات��ه��ا ف��ي األرآم ب��ع��ر ت��رى
ح��ن��ظ��ل ن��اق��ُف ال��ح��يِّ س��ُم��رات ل��دى ��ل��وا ت��ح��مَّ ي��وم ال��ب��ي��ن2 غ��داة ك��أن��ي
وت��ج��م��ل أًَس��ى ت��ه��ل��ك ال ي��ق��ول��ون م��ط��ي��ه��م ع��ل��يَّ ص��ح��ب��ى3 ب��ه��ا وق��وًف��ا
م��ع��ول م��ن دارٍس رس��ٍم ع��ن��د ف��ه��ل م��ه��راق��ٌة َع��ب��رٌة4 ش��ف��ائ��ي وإن
ب��م��أس��ل ال��رب��اب أُمِّ وج��ارت��ه��ا ق��ب��ل��ه��ا ال��ح��وي��رث أمِّ م��ن ك��دأب��ك5
ال��ق��رن��ف��ل ب��ري��ا ج��اءت ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م م��ن��ه��م��ا ال��م��س��ك ع ت��ض��وَّ ق��ام��ت��ا إذا
م��ح��م��ل��ي دم��ع��ي ب��لَّ ح��ت��ى ال��نَّ��ح��ر ع��ل��ى ص��ب��اب��ًة م��ن��ي ال��ع��ي��ن دم��وع ف��ف��اض��ت
ج��ل��ج��ل ب��دارة ي��وٍم س��يَّ��م��ا وال ص��ال��ٍح م��ن��ه��ن ل��ك ي��وٍم ُربَّ أال6
ال��م��ت��ح��م��ل ك��وره��ا م��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا م��ط��يَّ��ت��ي ل��ل��ع��ذارى ع��ق��رت وي��وم
ال��م��ف��تَّ��ل ال��دِّم��ق��س اب ك��ه��دَّ وش��ح��م ب��ل��ح��م��ه��ا ي��رت��م��ي��ن ال��ع��ذارى ف��ظ��ل

بعض بغداة البعض من الكل بدل عىل النحاة شواهد من البيت هذا إلخ. … البني غداة كأني قوله: 2

وناقف تحملوا، يوم غداة أي مضاف حذف عىل بأنه يجاب وقد حيان: أبو قال لها، كل وهو لليوم،
الدموع. جري يف به نفسه شبه الحنظل لحرارة عيناه تدمع وهو حبه، ليستخرج ينقفه الذي الحنظل
وقوف حال ِقَفا أي ِقَفا وعامله صحبي، من حال وقوًفا. قوله: قيل: إلخ. … صحبى بها وقوًفا قوله: 3

عىل منصوب هو قيل: الحزن، واألىس: مطيهم. عىل بها صحبي وقوف قفا أي مصدر هو وقيل: صحبي،
حزينًا، أي آسيًا تهلك ال والتقدير الحال موضع وضع مصدر هو وقيل: أًىس، تأَس ال قال: فكأنه املصدر،

والحاء. بالجيم يروى ل. وتجمَّ وقوله:
عنده وهو بالتنكري، شفاء سيبويه وروى هذه، هي املشهورة الرواية إلخ. … عربة شفائي وإن قوله: 4

مصبوبة، ومهراقة: بمهراقة، موصوفة ألنها َعربة؛ اسمها يكون أن الوجه وكان إن، اسم تنكري عىل شاهد
بكاء، أي عويل موضع ومعول سفحتها. وإن سفحتها لو وروي زائدة، والهاء اإلراقة، من مراقة وأصلها

عليه. اعتمدت أي فالن عىل عولت يقال: حاجة فيه ينال موضع بمعنى أو
نبك قفا بقوله: تتعلق والكاف بمعنى، وهما كدينك، وروي: العادة، الدأب: إلخ. … كدأبك قوله: 5

شفائي وإن بقوله: يتعلق أن ويجوز عادتك، مثل بكاء واملعنى مصدر، موضع يف فهي البكاء، يف كدأبك
حصني بن الحارث أمُّ هرة هي الحويرث وأم الحويرث، أم من تستشفي أن يف كعاتك والتقدير عربة،
ونفاه طرده كان فلذلك القيس، امرئ والد حجر امرأة وهي الحارث، أخت وقيل: الكلبي، ضمضم بن

موضع. اسم ومأسل كلب، من امرأة والرباب بقتله، وهمَّ
والرباب، الحويرث ألم والضمري منهما، لك صالح يوم ُربَّ أال وروي إلخ. … منهن لك يوم ُربَّ أال قوله: 6

مبتدأ خرب أنه عىل فالرفع الثالثة، باألوجه يروى يوم» سيما «وال وقوله: صالح. البيض من يل وروي
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م��رج��ل��ي إن��ك ال��وي��الت ل��ك ف��ق��ال��ت ع��ن��ي��زٍة خ��در ال��خ��در دخ��ل��ت وي��وم
ف��ان��زل ال��ق��ي��س ام��رأ ي��ا ب��ع��ي��ري ع��ق��رت م��ًع��ا ب��ن��ا ال��غ��ب��ي��ط م��ال وق��د ت��ق��ول
ال��م��ع��ل��ل ج��ن��اك م��ن ت��ب��ع��دي��ن��ي وال زم��ام��ه وأرخ��ي س��ي��ري ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ُم��ح��ِول ت��م��ائ��م ذي ع��ن ف��أل��ه��ي��ت��ه��ا وُم��رِض��ٍع ط��رق��ُت ق��د ُح��ب��ل��ى7 ف��م��ث��ل��ك
ي��ح��وَّل ل��م ��ه��ا ش��قُّ وت��ح��ت��ي ب��ش��قٍّ ل��ه ان��ص��رف��ت خ��ل��ف��ه��ا م��ن ب��ك��ى8 م��ا إذا
ت��ح��لِّ��ل ل��م ح��ل��ف��ًة وآل��ت ع��ل��يَّ ت��ع��ذرت ال��ك��ث��ي��ب ظ��ه��ر ع��ل��ى وي��وًم��ا
ف��أج��م��ل��ي ص��رم��ي أزم��ع��ت ق��د ك��ن��ت وإن ال��ت��دل��ل ه��ذا ب��ع��ض م��ه��ًال أف��اط��م
ت��ن��س��ل ث��ي��اب��ك م��ن ث��ي��اب��ي ف��ُس��لِّ��ي خ��ل��ي��ق��ٌة م��ن��ي س��اءت��ك ق��د ت��ك9 وإن
ي��ف��ع��ل ال��ق��ل��ب ت��أم��ري م��ه��م��ا وأن��ك ق��ات��ل��ي ُح��بَّ��ك أن م��ن��ي أغ��رَّك
م��ق��تَّ��ل ق��ل��ٍب أع��ش��ار ف��ي ب��س��ه��م��ي��ك ل��ت��ض��رب��ي إالَّ ع��ي��ن��اك10 ذرف��ت وم��ا

، لِيسَّ مضاف ويوم زائدة، ما تقدير عىل والجر صلتها، والجملة موصولة، وما هو، تقديره محذوف
واملنصوب باإلضافة خفض موضع يف تامة نكرة وما التمييز، عىل إنه فقيل النصب وجه يف واختلف
اإلضافة، عن لِيسَّ َكافٌّ حرف ما إن وقيل: الظرفية، عىل منصوب ويوم موصولة، ما وقيل: لها، تفسري
لوا تحمَّ الحي أن وذلك عنيزة، محبوبته القيس امرؤ فيه لقي يوم جلجل دارة ويوم تمييز. واملنصوب
فكمن غلوة، قومه رجال مع سار بعدما تخلف القيس امرؤ ذلك رأى فلما والثقل، والخدم الرجال فتقدم
وهللا وقال: وأخذها عليهن، فهجم ثيابهن وتركن الغدير، يف واستنقعن النساء، به مر حتى غامض يف
واحدة] إليه [خرجن ثيابهن رده من يئسن فلما متجرِّدة، تخرج حتى ثوبها، منكن لواحدة أعطي ال
إنه ثم صواحبها، سبيل سلكت حتى يرَض فلم ثوبها يعطيها أن هللا فناشدته عنيزة، بقيت حتى واحدة

القصيدة. يف يأتي كما ناقته لهن نحر
الذي وامُلحِول مضمرة، بُربَّ مجرورة فمثلك الروايتني وعىل ومثلك. روي: إلخ. … ُحبىل فمثلك قوله: 7

وهو مغيل وروي األصل، عىل أخرجه أنه إال محيل يكون أن يجب وكان الخطيب: قال حول، عليه أتى
يرضعها. وهو أمه تؤتى الذي

أنها شقها وتحتي ومعنى: عندنا. وشق وروي: انحرفت. وروي: زائدة، ما إلخ. … بكى ما إذا قوله: 8

الفاحشة. يريد وليس لتؤنسه هو إليه وتنظر بطرفها، ولدها إىل تميل
قلبها من قلبه يعني ثيابك. من ثيابي فسيل وقوله: الطبيعة، الخليقة: إلخ. … ساءتك قد تك وإن قوله: 9

بضم يُروى وينسل ْر﴾ َفَطهِّ ﴿َوثِيَابََك تعاىل: قوله َ ُفرسِّ وبه القلب، والثياب: قلبك، من قلبي خليص أي
وكرسها. السني

وسهميك: بمعناه. وهو لترضبي موضع لتقدحي وروي: دمعت، ذرفت: إلخ. … عيناك ذرفت وما 10

أعشار الجابر يخرق كما قطع َعرش لتجعليه أي قلب: أعشار يف ومعنى: عيناها، بهما واملراد سهم، تثنية
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م��ع��ج��ل غ��ي��ر ب��ه��ا ل��ه��ٍو م��ن ت��م��تَّ��ع��ت خ��ب��اؤه��ا ي��رام ال خ��دٍر11 وب��ي��ض��ة
م��ق��ت��ل��ي ي��س��رُّون ل��و ح��راًص��ا ع��ل��يَّ وم��ع��ش��ًرا إل��ي��ه��ا12 أح��راًس��ا ت��ج��اوزت
��ل13 ال��م��ف��صَّ ال��وش��اح أث��ن��اء ت��ع��رُّض ت��ع��رض��ت ال��س��م��اء ف��ي ال��ث��ري��ا م��ا إذا
��ل14 ال��م��ت��ف��ضِّ ل��ب��س��ة إال ال��س��ت��ر ل��دى ث��ي��اب��ه��ا ل��ن��وم ن��ض��ت وق��د ف��ج��ئ��ت
ت��ن��ج��ل��ي15 ال��غ��واي��ة ع��ن��ك أرى إن وم��ا ح��ي��ل��ٌة ل��ك م��ا ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ق��ال��ت
��ل16 م��رحَّ م��رٍط ذي��ل أث��ري��ن��ا ع��ل��ى وراءن��ا ت��ج��رُّ ت��م��ش��ي ب��ه��ا خ��رج��ت

سهام من وهما والرقيب، املعىل بسهميها املراد وقيل: تنجرب، والربمة ينجرب، ال القلب أن إال الربمة،
صفة وهو مذلل ومقتَّل كله. قلبي عىل لتستويل أي سبعة له واملعىل أنصباء، ثالثة له فالرقيب امليِرس،

لقلب.
ل: ومعجَّ سرتها، يُرام ال وصيانتها حسنها يف الخدر كبيضة امرأة ُربَّ أي إلخ. … خدر وبيضة قوله: 11

عليها. يغار من يتعرضه ال لعزه أنه يعني معجل فهو أعجله، مفعول اسم
معرش وأهوال أحراًسا تجاوزت وروي: إليها، أبوابًا تخطيت روي: إلخ. … إليها إحراًسا تجاوزت 12

أََرسَّ ألن جهًرا؛ قتيل عىل يقدرون لو معناه وقيل: ا، ِرسٍّ قتيل عىل يقدرون لو معناه يرسون، وقوله: إليها،
نرشه. إذا الثوب أرش من يظهرون ومعناها باملعجمة، يرشون وروي األضداد، من

العلماء، بعض قال كما الجوزاء هنا بالثريا ومراده مجتمعة نجوم الثريا: إلخ. … الثريا ما إذا قوله: 13

واألثناء ثمود، أحمر هو وإنما عاد، كأحمر زهري قول مثل عندهم وهذا لها، تعرض ال الثريا ألن قال:
بالجوهر. يرصع عريض جلد من سري والوشاح ومعي، كعيص ثني جمع

جره وإنما ألجله، مفعول لنوم وقوله: حاليَّة، والجملة خلعت، نضت: إلخ. … نضت وقد فجئت قوله: 14

وقوله: بالالم، َجرُُّه وجب له واملفعول العامل وقت اختلف وإذا النوم، وقت غري النضو وقت ألن بالالم؛
واحد. ثوب يف الذي واملتفضل الهيئة عىل دال ألنه الالم؛ بكرس هو ِلبسة

ألنه خربه؛ حذف يجب مبتدأ فهو الرفع فعىل والنصب، بالرفع يُروى إلخ. … هللا يمني فقالت قوله: 15

إن وما وقوله: أحلف. أي الفعل فتعدى الخافض، بإسقاط منصوب فهو النصب وعىل القسم، يف نَصٌّ
تنكشف. وتنجيل: الغواية، بمعنى وهي العماية، وروي: الضاللة، أي الغواية. عنك أرى

بحسب اسمني من حالني مجيء شاهد وفيها بالهمزة، أميش روي: إلخ. … تميش بها خرجت قوله: 16

يروى منقوش ل ومرحَّ للتعدية الباء فإن بها وهو املفعول، من حال وتجر الفاعل، حال فأميش الرتتيب،
والحاء. بالجيم
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ع��ق��ن��ق��ل17 ح��ق��اٍف ذي خ��ب��ٍت ب��ط��ن ب��ن��ا وان��ت��ح��ى ال��ح��يِّ س��اح��ة أج��زن��ا ف��ل��م��ا
ال��م��خ��ل��خ��ل18 ريَّ��ا ال��ك��ش��ح ه��ض��ي��م ع��ل��يَّ ف��ت��م��اي��ل��ت رأس��ه��ا ب��َف��ْوَدي ه��ص��رت
ك��ال��س��ج��ن��ج��ل19 م��ص��ق��ول��ٌة ت��رائ��ب��ه��ا م��ف��اض��ٍة غ��ي��ر ب��ي��ض��اء م��ه��ف��ه��ف��ٌة
ال��م��ح��لَّ��ل20 غ��ي��ر ال��م��اء ن��م��ي��ر غ��ذاه��ا ب��ص��ف��رٍة ال��ب��ي��اض ال��م��ق��ان��اة ك��ب��ك��ر
م��ط��ف��ل21 وج��رة وح��ٍش م��ن ب��ن��اظ��رٍة وت��ت��ق��ي أس��ي��ل ع��ن وت��ب��دي ت��ص��دُّ
ب��م��ع��طَّ��ل وال ��ت��ه ن��صَّ ه��ي إذا ب��ف��اح��ٍش ل��ي��س ال��رئ��م ك��ج��ي��د وج��ي��ٍد
ال��م��ت��ع��ث��ك��ل ال��ن��خ��ل��ة ك��ق��ن��و أث��ي��ٍث ف��اح��ٍم أس��ود ال��م��ت��ن ي��زي��ن وف��رع

رحبته، وقيل: ِفناؤه، الحي: وساحة قطعنا، أجزنا: إلخ. … وانتحى الحي ساحة أجزنا فلما قوله: 17

بعده ما أن عىل مبني الخالف وهذا مَلا، جواب وانتحى زائدة، فقيل: وانتحى، قوله: من الواو يف واختلف
هذا:

املخلخل ريَّا الكشح هضيم عيلَّ تمايلت ناوليني هاتي قلت إذا

الكوفيون: فقال جوابًا، يكون ألن صالح البيتني يف يشء وال جوابًا، تقتيض السابق البيت يف ملا قال
أجزنا فلما تقديره: محذوف والجواب عاطفة، الواو البرصيون: وقال زائدة، الواو الجواب هو انتحى
فلما قوله: بعد ما أن الرواية يف واملشهور ذلك. نحو أو مأمويل نلت أو أمنا، خبت بطن بنا وانتحى
نقص. وال زيادة فال الفريقني عند ملا جواب هرصت يكون وعليها اآلتي؛ البيت … هرصت قوله: أجزنا،
وروي ركام، ذي حقف بطن وروي: حقف، جمع والحقاف املطمئنَّة، األرض والخبت اعرتض، وانتحى:
من املنعقد والعقنقل وارتفع، األرض من غلظ ما والقف املعوج، املرشف الرمل فالحقف قفاف ذي

الرمل.
الصحيحة: والرواية مالت، وتمايلت: جانباه، رأسها: وفودي وثنيت، جذبت أي إلخ. … هرصت قوله: 18

إلخ. … تمايلت نوليني هاتي قلت إذا
نصب. موضع يف واملجرور فالجار وعليها بالسجنجل؛ وروي: املرآة، هي كالسجنجل. قوله: 19

غريها؟ أم املقاناة أهي البكر عن دلف أبو سألني الرضير: سعيد أبو قال إلخ. … املقاناة كبكر قوله: 20

اُر ﴿َوَللدَّ هللا: قال قد قلت: أين؟ قال: نعم. قلت: صفته؟ إىل اليشء أفيضاف قال: هي. هي قلت: قال:
ا.ه. هي. وهي اآلخرة إىل الدار فأضاف اْآلِخَرة﴾

ثغر عن ومعناه شتيت عن وروي: محذوف، لحد صفة وهو طويل بمعنى أسيل إلخ. … تصد قوله: 21

النابات. متفرق
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وم��رس��ل22 م��ث��ن��ى ف��ي ال��ع��ق��اص ت��ض��ل ال��ع��ال إل��ى م��س��ت��ش��زراٌت غ��دائ��ره
ال��م��ذل��ل ال��س��ق��يِّ ك��أن��ب��وب وس��اٍق ��ٍر م��خ��صَّ ك��ال��ج��دي��ل ل��ط��ي��ٍف وك��ش��ح
23 ت��ف��ض��ل ع��ن ت��ن��ت��ط��ق ل��م ال��ض��ح��ى ن��ئ��وم ف��راش��ه��ا ف��وق ال��م��س��ل��ك ف��ت��ي��ت وتُ��ض��ح��ي
إس��ح��ل م��س��اوي��ك أو ظ��ب��ٍي أس��اري��ع ك��أن��ه ش��ث��ن غ��ي��ر ب��رخ��ٍص وت��ع��ط��و
م��ت��ب��ت��ل راه��ٍب م��م��س��ى م��ن��ارة ك��أن��ه��ا ب��ال��ع��ش��اء ال��ظ��الم ت��ض��يء
وِم��ْج��َوِل ِدْرٍع ب��ي��ن اْس��بَ��َك��رَّْت م��ا إذا ص��ب��اب��ًة ال��ح��ل��ي��م ي��رن��و م��ث��ل��ه��ا إل��ى
ب��م��ن��س��ل24 ه��واك ع��ن ف��ؤادي ول��ي��س ال��ص��ب��ا ع��ن ال��رج��ال ع��م��اي��ات ت��س��لَّ��ت
م��ؤت��ل غ��ي��ر ت��ع��ذال��ه ع��ل��ى ن��ص��ي��ٍح رددت��ه أل��وى ف��ي��ك خ��ص��ٍم ربَّ أال
ل��ي��ب��ت��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��ل��يَّ س��دول��ه أرخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وج ول��ي��ل
ب��ك��ل��ك��ل ون��اء أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��طَّ��ى ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
ب��أم��ث��ل25 م��ن��ك اإلص��ب��اح وم��ا ب��ص��ب��ٍح ان��ج��ل��ي أال ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل أي��ه��ا أال
ب��ي��ذب��ل ش��دَّت ال��ف��ت��ل م��غ��ار ب��ك��ل ن��ج��وم��ه ك��أن ل��ي��ٍل م��ن ل��ك ف��ي��ا

مفعول، أو فاعل اسم وفتحها الزاي بكرس يُروى مرتفعات أي إلخ. … مستشزرات غدائره قوله: 22

بها. النطق وعرص اللسان عىل لثقلها التنافر فيها مستشزرات لفظة أن عىل البيان أهل شواهد من وهو
األعلم، اقترص وعليها األصمعي، رواية وهذه املشط، وهو مدرى جمع العقاص موضع املدرى وروى
ملوي معقوص وبعضه مرسل، وبعضه مثني، وبعضه مرفوع، بعضه لكثرته رأسها شعر أن ومعناها

واملرسل. املثني بني
املعنى ألن تامة؛ فأضحى الروايتني وعىل التحتية، باملثناة يُضحي يروى املسلك. فتيت وتُضحي قوله: 23

الرابطة؛ الواو منها وحذفت حاليَّة، والجملة فوق، وخربه مبتدأ وفتيت كذلك، الضحى وقت تكون أنها
الفرزدق: كقول االسمية الجملة من حذفها يستحسنون ألنهم

والد هو وال يوًما يؤمله أخاله ال واحًدا أراه فقالت
الحوارد األسود حوايل بنى فإنما تبرصيني أن عىس فقلت

صباي وليس وروي للفؤاد، والضمري هواه، عن وروي: هواها، عن روي: إلخ. … فؤادي وليس قوله: 24

األصمعي. رواية وهي هواها، عن
فيك، اإلصباح وما وروي: منك، بأمثل واألصل بأمثل، متعلق منك: إلخ. … منك اإلصباح وما قوله: 25

األعلم. اقترص وعليها
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َج��نْ��َدِل ُص��مِّ إل��ى َك��تَّ��اٍن ب��أم��راس م��ص��ام��ه��ا ف��ي ع��لِّ��ق��ت ال��ث��ريَّ��ا ك��أنَّ
��ل26 م��رحَّ ذل��وٍل م��نِّ��ي ك��اه��ٍل ع��ل��ى ع��ص��ام��ه��ا ج��ع��ل��ت أق��واٍم وق��رب��ة
ال��م��ع��يَّ��ل ك��ال��خ��ل��ي��ع ي��ع��وي ال��ذئ��ب ب��ه ق��ط��ع��ت��ه ق��ف��ٍر ال��ع��ي��ر ك��ج��وف وواٍد
ت��م��وَّل ��ا ل��مَّ ك��ن��ت إن ال��غ��ن��ى ق��ل��ي��ل ش��أن��ن��ا إنَّ ع��وى ��ا ل��مَّ ل��ه ف��ق��ل��ت
ي��ه��زل وح��رث��ك ح��رث��ي ي��ح��ت��رث وم��ن أف��ات��ه ش��ي��ئً��ا ن��ال م��ا إذا ك��الن��ا
ه��ي��ك��ل27 األواب��د ق��ي��د ب��م��ن��ج��رٍد وُك��ن��ات��ه��ا ف��ي وال��ط��ي��ر أغ��ت��دي وق��د
ع��ل28 م��ن ال��س��ي��ل ح��طَّ��ه ص��خ��ر ك��ج��ل��م��ود م��ًع��ا م��دب��ٍر م��ق��ب��ٍل م��ف��رِّ م��ك��رٍّ
ب��ال��م��ت��ن��زَّل29 ال��ص��ف��واء زل��ت ك��م��ا م��ت��ن��ه ح��ال ع��ن ال��لِّ��ب��د ي��زلُّ ُك��م��ي��ٍت
م��رج��ل30 غ��ل��ي ح��م��ي��ه ف��ي��ه ج��اش إذا اه��ت��زام��ه ك��أن ج��يَّ��اٍش ال��ذَّب��ل ع��ل��ى
ال��م��ركَّ��ل31 ب��ال��ك��دي��د ال��غ��ب��ار أث��رن ال��ون��ى ع��ل��ى ��اب��ح��ات ال��سَّ م��ا إذا م��س��حٍّ
��ل ال��م��ث��قَّ ال��ع��ن��ي��ف ب��أث��واب وي��ل��وي ص��ه��وات��ه ع��ن ال��خ��فُّ ال��غ��الم ي��زلُّ

الدينوري، حنيفة وأبو األصمعي، رواها بعده التي والثالثة البيت هذا إلخ. … أقوام وقربة قوله: 26

بذلك واغرت معلقته، يف وأدرجها القيس، ألمرئ أنها فزعم السكري، وخالفهم ا، رشٍّ لتأبط قتيبة وابن
اللص بشعر أشبه وهي جمهرته، يف الخطاب بن ومحمد التربيزي، الخطيب فمنهم الرواة، بعض

امللوك. بكالم ال والصعلوك
يف وروي: الطائر، عش وهي فسكون بضم ُوْكنة جمع الوكنات: إلخ. … وكناتها يف والطري قوله: 27

العش. يف الطائر مأوى والوكر: فسكون، بفتح وكر جمع وهو فسكون، بضم ُوْكر جمع بضمتني ُوُكراتها
أنه مًعا مدبر مقبل ومعنى املبالغة، أوصاف من ومفعل فيهما، امليم بكرس إلخ. … ِمفر ِمكر قوله: 28

الحجر ألن بالحجر؛ عدِوه يف وشبهه العدو، وشدة الخلق بحسن الفرس وصَفِي جمع الِعنان سلس
تدحرجه حال فهو َعٍل من السيل دفاع قوة أعانته إذا فكيف واسطة، غري من بطبعه االنحطاط يطلب

وبالعكس. تقلبه، لرسعة ظهره فيه يرى الذي اآلن يف وجهه يرى
الكميت، ضمري وفاعله أزل، من الزاي وكرس الياء بضم يزل وري إلخ. … اللبد يزل كميت قوله: 29

عن روي متنه حال عن وقوله: فاعًال، اللبد ورفع الزاي، وكرس الياء، بفتح يزل وروي به، مفعول واللبد
منه. اللبد موضع وهما متنه، حاذِّ

بعد، جرى وهو العقب عىل وروي بمعنى، وهما الضمر عىل روي إلخ. … جياش الذبل عىل قوله: 30

بعقبك. حركته إذا معناه وقيل:
تتابع أمره وقوله: الجمهرة، وصاحب األعلم، اقترص وعليها بالتنكري غباًرا روي الغبار. أثرن قوله: 31

للوليد. وكفيه للمحذوف أمره يف والضمري كفيه،
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��ل م��وصَّ ب��خ��ي��ٍط ك��ف��ي��ه ت��ت��ابُ��ع أم��رَّه ال��ول��ي��د ك��َخ��ذروف َدري��ٍر
ت��ت��ُف��ل وت��ق��ري��ب س��رح��اٍن وإرخ��اء ن��ع��ام��ٍة وس��اَق��ا ظ��ب��ٍي أي��ط��َال ل��ه
ب��أع��زل32 ل��ي��س األرض ف��وي��ق ب��ض��اٍف ف��رج��ه س��دَّ اس��ت��دب��رتَ��ه إذا ض��ل��ي��ع
ح��ن��ظ��ل33 ص��الي��ة أو ع��روٍس م��داك ان��ت��ح��ى إذا م��ن��ه ال��م��ت��ن��ي��ن ع��ل��ى ك��أنَّ
م��رج��ل ب��ش��ي��ٍب ح��نَّ��اء ع��ص��ارة ب��ن��ح��ره ال��ه��ادي��ات دم��اء ك��أن
م��ذيَّ��ل34 م��الءٍ ف��ي دواٍر ع��ذارى ن��ع��اج��ه ك��أنَّ س��رٌب ل��ن��ا ف��ع��نَّ
م��خ��َول35 ال��ع��ش��ي��رة ف��ي م��ع��مٍّ ب��ج��ي��د ب��ي��ن��ه ��ل ال��م��ف��صَّ ك��ال��ج��زع ف��أدب��رن
ت��زي��ل36 ل��م ص��رٍَّة ف��ي ج��واح��ره��ا ودون��ه ب��ال��ه��ادي��ات ف��أل��ح��ق��ن��ا
ف��ي��غ��س��ل ب��م��اءٍ ي��ن��ض��ح ول��م دراًك��ا ون��ع��ج��ة ث��وٍر ب��ي��ن ع��داءً ف��ع��ادى

السابغ، وهو بذنب أي ملحذوف صفة وضاٍف األعلم، اقترص وعليها وأنت، روي: إلخ. … ضليع قوله: 32

البحرتي: قال كما ال حميد الوصف وهذا

املسبل كالقناع وعرف عرف عن يذب الرداء سحب كما ذنَب

وإنما سحبه، إذا فكيف عيبًا، كان األرض مس إذا الفرس ذنب ألن الوصف؛ من خطأ وهذا اآلمدي: قال
القيس: امرؤ قال كما يمسها، ولم األرض، من قرب ما األذناب من املمدوح

بأعزل ليس األرض فويق بضاٍف

خلقة. ال عادة وهو جانب يف ذنَبه يكون الذي الخيل واألعزل
حب ألن خصها؛ وإنما األصمعي، رواية هي ورصاية الكتفني، عىل روي: إلخ. … املتنني عىل كان قوله: 33

كأن الخطيب وروى وبَِريقه، مالسته يف بها الفرس فشبه وملعانًا، بريًقا منه فتكتيس دهن له الحنظل
إلخ. … قائًما البيت لدى رساته

األصمعي. رواية وهي املذيل، املالء يف يروى مذيل. مالء يف قوله: 34

فيهما. وكرسها امليم بضم يروى مخول. العشرية يف معمِّ بجيٍد قوله: 35

فألحقه قوله: يف والهاء قال: الخطيب رواية وهي فألحقه، روي: إلخ. … بالهاديات فألحقنا قوله: 36

الغالم. الفرس ألحق أي للغالم تكون أن ويحتمل الفرس، الغالم ألحق أي للفرس تكون أن يحتمل
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م��ع��ج��ل37 ق��دي��ٍر أو ش��واءٍ ص��ف��ي��ف م��ن��ض��ٍج ب��ي��ن م��ن ال��ل��ح��م ط��ه��اة ف��ظ��لَّ
ت��س��ف��ل38 ف��ي��ه ال��ع��ي��ن ت��رق م��ا م��ت��ى دون��ه ي��ق��ص��ر ال��ط��رف ي��ك��اد ورح��ن��ا
م��رس��ل غ��ي��ر ق��ائ��ًم��ا ب��ع��ي��ن��ي وب��ات ول��ج��ام��ه س��رج��ه ع��ل��ي��ه ف��ب��ات
م��ك��ل��ل39 ح��ِب��يٍّ ف��ي ال��ي��دي��ن ك��ل��م��ع وم��ي��َض��ه أُري��َك ب��رًق��ا ت��رى أص��اِح
ال��م��ف��ت��ل40 ب��ال��ذُّب��ال ال��س��ل��ي��ط أم��ال راه��ٍب م��ص��اب��ي��ح أو س��ن��اه ي��ض��يء
��ل��ي41 م��ت��أمِّ م��ا ب��ع��د ال��ع��ذي��ب وب��ي��ن ض��ارٍج ب��ي��ن وص��ح��ب��ت��ي ل��ه ق��ع��دت
ف��ي��ذب��ل42 ال��س��تَّ��ار ع��ل��ى وأي��س��ره ص��وب��ه أي��م��ن ب��ال��ش��ي��م َق��ط��ٍن ع��ل��ى
ال��ك��ن��ه��ب��ل43 دوح األذق��ان ع��ل��ى ي��ك��بُّ ك��ت��ي��ف��ٍة ح��ول ال��م��اء ي��س��حُّ ف��أض��ح��ى

عىل معطوف قديًرا فإن م، التوهُّ عطف عىل به يُستشهد البيت هذا إلخ. … اللحم طهاة فظل قوله: 37

الكوفيني مذهب عىل وهذا بالجر، عليه فعطف باإلضافة َجرَّه توهموا أنهم غري منصوب، وهو صفيف،
األول. املضاف فحذف قدير طابخ أو والتقدير مضاف، حذف عىل بأن املغاربة

وأبي األصمعي رواية وهي رأسه، ينفض الطرف وراح ورحنا روي: الطرف. يكاد ورحنا قوله: 38

والخطيب. األعلم رواية وهي تسهل، روي: تسفل، وقوله: عبيدة،
مطلًقا، النكرة ترخيم يمنع املربد فإن شاذ؛ ترخيم وكالهما أحاِر روي: برًقا. ترى أصاِح قوله: 39

الحارث، أيها يا أو الصاحب أيها يا قال كأنه الشاعر بأن وأجابوا هاء، آخرها يف كان إذا يجيزه وسيبويه
ألف لداللة هنا جاَز بأنه أيًضا عنه وأجيب أترى، املعنى بأن االستفهام حرف حذف أيًضا واستشكلوا

وميضه. أريك برق عىل أَِعنِّي ويروى عليه، النداء
السليط، أهان وروي: اليدين، كلمع عىل عطًفا بالجر راهب، أمصابيح روي: إلخ. … سناه ييضء قوله: 40
الوقود، يف وإتالفه استعماله عن يكرمه ال أنه يعني عزيًزا؛ عنده يكن لم أي قال: الخطيب رواية وهي

أمال. روى: من لرواية معنى وال
وما الباء بفتح يُروى متأمل: ما وبعد أكام. وبني حامر بني روي: العذيب. وبني ضارج بني قوله: 41

نداء وهذا متأميل، بعد يا واألصل بضمها وروي ظرفية، مصدرية تكون وأن زائدة، تكون أن تحتمل
التعجب. ومعناه

وعال بالنصب قطنًا عال الخطيب ورواه جارَّة، عنده عىل ألن بالجر األصمعي رواه قطن. عىل قوله: 42

األصمعي. رواية وهي فثيتل النباج عىل روي فيذبل. الستار عىل وقوله: فعل، عنده
والفواق الفواق، بينهما ما واسم الحْلبتني، بني ما والفيقة فيقة، كل من وروي: كتيفة. حول قوله: 43

املاء. مسيل أي تلعٍة كل من عبيدة: أبو وروى بعد، بمعنى فيقٍة كل عن ويروى: والضم، بالفتح
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م��ن��زل44 ك��لِّ م��ن ال��ُع��ص��م م��ن��ه ف��أن��زل ن��ف��ي��ان��ه م��ن ال��ق��ن��ان ع��ل��ى وم��رَّ
ب��ج��ن��دل45 م��ش��ي��ًدا إالَّ أط��ًم��ا وال ن��خ��ل��ٍة ج��ذع ب��ه��ا ي��ت��رك ل��م وت��ي��م��اء
م��زم��ل46 ب��ج��اٍد ف��ي أن��اٍس ك��ب��ي��ر وب��ل��ه ع��ران��ي��ن ف��ي ث��ب��ي��ًرا ك��أنَّ
م��غ��زل47 ف��ل��ك��ة وال��غ��ث��اء ال��س��ي��ل م��ن غ��دوًة ال��م��ج��ي��م��ر رأس ذرى ك��أنَّ
ال��م��ح��م��ل48 ال��ع��ي��اب ذي ال��ي��م��ان��ي ن��زول بَ��َع��اَع��ُه ال��غ��ب��ي��ط ب��ص��ح��راء وأل��ق��ى
ُم��ف��ل��ف��ِل49 رح��ي��ٍق م��ن س��الَف��ا ص��ب��ح��ن ُغ��دي��ة ال��ج��واء م��ك��اك��يَّ ك��أنَّ
ُع��ن��ُص��ل50 أن��اب��ي��ش ال��ق��ص��وى ب��أرج��ائ��ه ع��ش��يَّ��ًة غ��رق��ى ف��ي��ه ��ب��اع ال��سِّ ك��أنَّ

الثانية املعلقة

ضبيعة بن مالك بن سعد بن سفيان بن العبد بن طرفة وهو البكري، العبد بن لطرفة
قاسط بن وائل بن بكر بن عيل بن صعب بن عكابة بن الحصن وهو ثعلبة بن قيس بن

وعليها األصمعي، رواية وهي بركه، الليل مع ببيسان وألقى روي نفيانه. من القنان عىل ومر قوله: 44

األعلم. اقترص
الخطيب. اقترص وعليها أجما، وال روي: أطما. وال قوله: 45

عند لبجاد ملجاورته خفض وإنما الرفع، وحقه لكبري، صفة مزمل مزمل. بجاد يف أناس كبري قوله: 46

الخفض عىل ليس إنه الفاريس: عيل أبو وقال الصحيح، وهو بعضهم، عند ناس وال العلماء، بعض
فارتفع الجر، حرف حذف ثم فيه، مزمل أراد ألنه قال: لبجاد، حقيقية صفة مزمًال جعل بل بالجوار،

املفعول. اسم يف واسترت الضمري
وروي األصمعي، رواية وهي الطاء، بفتح َطمية كأن روي: إلخ. … املجيمر رأس ذرى كأن قوله: 47

من الفراء: روى الغثاء. وقوله: املجيمر. قلعة كأن ويروى: املجيمر، رأس به كأن وروي: أيًضا، ها َضمُّ
وروي: خطأ، الرواية هذه إن جعفر: أبو وقال املدود، يف قليل الجمع وهذا الغثاء، جمع واألغثاء السيل،

املجيمر. قليعة كأن
كرسها ومن جمًال، اليماني جعل امليم فتح فمن وكرسها امليم بفتح يُروى املحمل. العياب ذي قوله: 48

وقال معه، الذي كطرحه أي اليماني كصوع ويروى: اليماني، كصدع األصمعي: وروى رجًال، جعله
املال. كثري أي املعجمة بالخاء املخول العياب ذي وروي الخطوط، الصوع بعضهم:

مفلفل. رحيق من تساقوا نشاوى روي: سالَفا. صبحن قوله: 49

واألنابيش ويضم، صاده بفتح والعنصل غدية. غرقى فيه: روي عشية. غرقى فيه السباع كان قوله: 50

أنبوش. واحدها وقيل: لفظها، من لها واحد ال
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وهي: عدنان، بن َمَعدِّ بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن هنب بن

ال��ي��د51 ظ��اه��ر ف��ي ال��وش��م ك��ب��اق��ي ت��ل��وح ث��ه��م��د ب��ب��رق��ة أط��الٌل ل��خ��ول��ة
وت��ج��ل��د أًس��ى ت��ه��ل��ك ال ي��ق��ول��ون م��ط��يَّ��ه��م ع��ل��يَّ ص��ح��ب��ى ب��ه��ا وق��وًف��ا
َدِد م��ن ب��ال��نَّ��واص��ف س��ف��ي��ٍن خ��الي��ا ع��دوًة ال��م��ال��ك��يَّ��ة ح��دوج ك��أنَّ
وي��ه��ت��دي52 ط��وًرا ال��م��الح ب��ه��ا ي��ج��ور ي��ام��ٍن اب��ن س��ف��ي��ن م��ن أو ع��دول��يَّ��ٌة
ب��ال��ي��د ال��م��ف��اي��ل ال��ت��رب ق��س��م ك��م��ا ب��ه��ا ح��ي��زوُم��ه��ا ال��م��اء ح��ب��اب ي��ش��قُّ
وزب��رج��د ل��ؤل��ٍؤ ِس��ْم��َط��ى ُم��ظ��اه��ر ش��ادن ال��م��رَد ي��ن��ف��ض أح��وى ال��ح��يِّ وف��ي
وت��رت��دي ال��ب��ري��ر أط��راف ت��ن��اول ب��خ��م��ي��ل��ٍة رب��ربً��ا ت��راع��ي خ��ذوٌل
ن��د ل��ه دع��ٍص ال��رم��ل ح��رَّ ت��خ��ل��ل ًرا م��ن��وِّ ك��أن أل��م��ى ع��ن وت��ب��س��م
ب��إث��م��د53 ع��ل��ي��ه ت��ك��دم ول��م أُس��فَّ ل��ث��ات��ه إال ��م��س ال��شَّ إي��اُة س��ق��ت��ه
ي��ت��خ��دَّد54 ل��م ال��لَّ��ون ن��ق��يُّ ع��ل��ي��ه رداءه��ا أل��ق��ت ��م��س ال��شَّ ك��أن ووج��ٌه
وت��غ��ت��دي ت��روح م��رق��ال ب��ع��وج��اء اح��ت��ض��اره ع��ن��د ال��ه��مَّ ألم��ض��ي وإن��ي

الرواية عىل األول البيت بعد وروي الغد، إىل وأبكي أبكي بها ظللت عجزه: روي إلخ. … لخولة قوله: 51

هكذا: وهو بيت األوىل

الغد إىل وأبكي أبكي بها ظللت حائل فأكناه دعمي فروضة

من فهي خفضها ومن الخاليا، نعت من جعلها رفعها فمن والخفض، بالرفع يروى عدولية. قوله: 52

السفن. نعت
من تتخيله العرب كانت ما إىل بهذا يشري ضوءُها الشمس: إياة إلخ. … الشمس إياة سقته قوله: 53

طلعت، إذا الشمس واستقبل واإلبهام السبابة بني أخذها سن له سقطت إذا كان الغالم فإن خرافاتها،
يف وقيل الخطيب: وقال إياتك. ظلمها يف ولتجر منها، أحسن سنٍّا أبدليني شمس يا وقال: بها، وقذف
ويقول: الشمس، عني إىل يرميها كان أحدهم سن سقطت إذا األعراب قول من الشمس، إياه سقته قوله:

حلب. مدينة أهل صغار عادة هذه تزل ولم قلت: فضة، أو ذهب من سنٍّا أبدليني
أبلغ. ألنه للنور؛ استعارة رداءً للشمس جعل السيوطي: قال رداءها، حلَّت يروى: رداءها. ألقت قوله: 54
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بُ��رُج��د55 ظ��ه��ر ك��أن��ه الح��ٍب ع��ل��ى ن��ص��أت��ه��ا اإلران ك��أل��واح أُُم��وٍن
أرب��د56 ألزع��ر ت��ب��ري س��ف��ن��ج��ٌة ك��أن��ه��ا ت��ردي وج��ن��اءَ ُج��م��ال��ي��ٍة
م��ع��بَّ��د م��وٍر ف��وق وط��ي��ًف��ا وظ��ي��ًف��ا وأت��ب��ع��ت ن��اج��ي��اٍت ع��ت��اًق��ا ت��ب��اري
أغ��ي��د األس��رَّة م��ول��يِّ ح��دائ��ق ت��رت��ع��ي ��ول ال��شَّ ف��ي ��يْ��ن ال��ق��فَّ ت��ربَّ��ع��ت
م��ل��ب��د57 أك��ل��ف روع��ات خ��ص��ٍل ب��ذي وت��ت��ق��ي ال��م��ه��ي��ب ص��وت إل��ى ت��ري��ع
ب��م��س��رد ال��ع��س��ي��ب ف��ي ُش��كَّ��ا ِح��ف��اف��ي��ه ت��ك��ن��ف��ا ِم��ض��ِرِح��يٍّ ج��ن��اح��ي ك��أن
م��ج��دَّد ذاٍو ��نِّ ك��ال��شَّ ح��ش��ٍف ع��ل��ى وت��ارًة ال��زَّم��ي��ل خ��ل��ف ب��ه ف��ط��وًرا
م��م��رَّد58 م��ن��ي��ٍف ب��ابَ��ا ك��أن��ه��م��ا ف��ي��ه��م��ا ال��نَّ��ح��ُض أك��م��ل ف��ِخ��ذَان ل��ه��ا
م��ن��ض��د ب��دأٍي ل��زَّت وأج��رن��ٌة خ��ل��وف��ه ك��ال��ح��ن��يِّ م��ح��اٍل وط��يُّ
م��ؤي��د ص��ل��ب ت��ح��ت ق��س��يٍّ وأط��َر ي��ك��ن��ف��ان��ه��ا ض��ال��ة ك��ن��اس��ي ك��ان
م��ت��ش��دِّد59 دال��ٍج ب��س��ل��م��ى ت��م��رُّ ك��أن��ه��ا أف��ت��الن م��رف��ق��ان ل��ه��ا
ب��ق��رم��د60 ت��س��اد ح��ت��ى ل��ت��ك��ت��ن��ف��نَّ رب��ه��ا أق��س��م ال��رُّوم��يِّ ك��ق��ن��ط��رة
ال��ي��د م��وَّارة ال��رَّج��ل َوْخ��ِد ب��ع��ي��دة ال��ق��را م��وج��دة ال��ع��ث��ن��ون ص��ه��اب��ي��ة

قال نصأتها، ويروى: باملنسأة، رضبتها نسأتها الخطيب: قال والسني، بالصاد يروى نصأتها. قوله: 55

ونسأتها قدمتها، نصأتها وقيل: واحد، وهما باملنسأة، ورضبتها زجرتها ونسأتها نصأتها األعرابي: ابن
أخرتها.

الرواة. بعض ورواه السكيت، ابن وال الخطيب، وال األعلم، يرِوه لم وجناء. جمالية قوله: 56

مدربة، أنها يعني هوب بها يصيح الذي واملهيب ترجع، تريع: إلخ. … املهيب صوت إىل تريع قوله: 57

حلب. أعراب يف باقية أيًضا وهذه قلت:
فيهما. النحض عويل الطويس: روى فيهما. النحض أكمل قوله: 58

وكرس التاء بضم يعني تُِمرُّ ويروى: التاء، بفتح تَمر كأنما الجيدة: الرواية الخطيب قال كأنها. قوله: 59

للمرفقني. والضمري بالتثنية أمًرا كأنما األعلم ورواية امليم،
لتكتنًفا وقوله: قال: لتكتنًفا، الخطيب ورواية األعلم، رواية وهي الخفيفة، التأكيد بنون لتكتنفن. قوله: 60
أو ضمة قبلها كان إذا منها بعوض وال النون، من عوًضا باأللف عليها والوقف الخفيفة بالنون أقسم
موضع يف تعوض وال النصب، موضع يف منه تعوض ألنك األسماء؛ يف بالتنوين شبهوها ألنهم كرسة؛
التحريك؛ فيه االختيار األسماء يف والتنوين الساكنني اللتقاء تحذف األفعال يف النون ألن والجر؛ الرفع

األفعال. يف يدخل مما أقوى األسماء يف يدخل ما ألن

82



الطوال العرش القصائد أو املعلقات

م��س��ن��د س��ق��ي��ٍف ف��ي ع��ض��داه��ا ل��ه��ا وأُج��ن��ح��ت ش��زٍر ف��ت��ل ي��داه��ا أُِم��رَّْت
��د م��ص��عِّ م��ع��ال��ي ف��ي ك��ت��ف��اه��ا ل��ه��ا أف��رع��ت ث��م ع��ن��دٌل دق��اٌق ج��ن��وٌح
ق��ردد ظ��ه��ر ف��ي خ��ل��ق��اء م��ن م��وارد دأي��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��س��ع ع��ل��وَت ك��أن
م��ق��دِّد ق��م��ي��ٍص ف��ي غ��رٌّ ب��ن��ائ��ق ك��أن��ه��ا تَ��ب��ي��ُن وأح��ي��انً��ا ت��الَق��ى
م��ص��ع��د61 ب��دج��ل��ة ب��وص��يٍّ ك��س��كَّ��ان ب��ه ��دت ص��عَّ إذا ن��ه��اٌض وأت��ل��ع
م��ب��رد62 ح��رف إل��ى م��ن��ه��ا ال��م��ل��ت��ق��ى َوَع��ى ك��أن��م��ا ال��ع��الة م��ث��ل وج��م��ج��م��ٌة
يُ��ج��رَّد63 ل��م ق��دُّه ال��ي��م��ان��ي َك��َس��بْ��ت وِم��ش��ف��ٌر ال��ش��آِم��ي ك��ق��رط��اس وخ��دٌّ
م��ورد ق��ل��ت ص��خ��رٍة َح��َج��اَج��ْي ب��ك��ه��ف��ي اس��ت��ك��نَّ��ت��ا ك��ال��م��اوي��ت��ي��ن وع��ي��ن��ان
ف��رق��د أُمِّ م��ذع��ورٍة ك��م��ك��ح��ول��ت��ي ف��ت��راه��م��ا ال��ق��ذى ع��وَّار ط��ح��وران
م��ن��دَّد64 ل��ص��وٍت أو ح��ف��يٍّ ل��ه��ج��س ��رى ل��ل��سُّ ��س ال��تَّ��وجُّ َس��ْم��ِع وص��ادق��ت��ا
م��ف��رد ب��ح��وم��ل ش��اٍة ك��س��ام��ع��ت��ي ف��ي��ه��م��ا ال��ع��ت��ق ت��ع��رف م��ؤلَّ��ل��ت��ان
��د65 م��ص��مَّ ص��ف��ي��ٍح ف��ي ص��خ��ٍر ك��م��رداة م��ل��م��ل��ٌم أح��ذ ن��ب��اٌض وأروع
تَ��ْزَدِد األرض ب��ه ت��رُج��ْم م��ت��ى ع��ت��ي��ٌق م��ارن األن��ف م��ن م��خ��روٌت وأع��ل��م
م��ح��ص��د ال��ق��دِّ م��ن م��ل��ويٍّ م��خ��اف��ة أرف��ل��ت ش��ئ��ت وإن ت��رف��ل ل��م ش��ئ��ت وإن
ال��خ��َف��ي��دد ن��ج��اء ب��ض��ب��ع��ي��ه��ا وع��ام��ت رأس��ه��ا ال��ك��ور واس��ط س��اَم��ى ش��ئ��ت وإن

املالح. وهو نوتي، كسكان يروى: بويص. كسكان قوله: 61

يفتح من لغة عىل للمجهول بالبناء النحاة بعض وضبطه منها، امللتقى اجتمع أي امللتقى. وعى قوله: 62

أن روي حتى الحسن، غاية يف تشبيه مربد. حرف إىل وقوله: وَرَمى، َدَعى فيقول: الالم، معتل يف العني
البيت. هذا مثل أحد يُقل لم قال: األصمعي

الخطيب، اقترص وعليه املهملة، بالحاء يحرد، لم وروي: عليه، شعره أن معناه يجرد. لم قده قوله: 63

مشافرهما. تميل والهرم الهرمة أن وذلك فتية، شابة أنها يصف يِمل؛ لم أي قال:
وروى السكيت، وابن األعلم رواية وهي لجرس، وروي: الخطيب، رواية هذه خفي. وجس قوله: 64

فاعل، اسم فمندد وعليه مندد، إىل صوت بإضافة روي مندد. لصوت أو وقوله: لجرس، الرسي يف األعلم
مفعول. اسم فهو وعليه مندد، من النون وفتح صوت بتنوين وروي

الذي لب الصُّ واملصمد الخطيب: قال صفيح من وروي: الخطيب، رواية هذه مصمد. صفيح يف قوله: 65

من أقوى حجرها ألن الرملة؛ هذه خص وإنما موثق، محكم مصمد السكيت: ابن وقال فيه، خور ال
املعجم. صاحب يذكرها ولم رملة، اسم مصمد وأن مصمد، إىل صفيح إضافة يقتيض وهذا غريه،
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وأف��ت��دي66 م��ن��ه��ا أف��دي��ك ل��ي��ت��ن��ي أال ص��اح��ب��ي ق��ال إذا أم��ض��ى م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى
م��رص��د67 غ��ي��ر ع��ل��ى أم��س��ى ول��و م��ص��ابً��ا وخ��ال��ه خ��وًف��ا ال��ن��ف��س إل��ي��ه وج��اش��ت
أت��ب��ل��د ول��م أك��س��ْل ف��ل��م ع��ن��ي��ت أنَّ��ن��ي خ��ل��ت ف��تً��ى م��ن ق��ال��وا ال��ق��وم إذا
��د ال��م��ت��وقِّ األم��ع��ز آل خ��بَّ وق��د ف��أج��ذم��ت ب��ال��ق��ط��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا أح��ل��ت
م��م��دَّد س��ح��ل أذي��ال ربَّ��ه��ا تُ��َرى م��ج��ل��ٍس ول��ي��دة ذال��ت ك��م��ا ف��ذال��ت
أرف��د68 ال��ق��وم ي��س��ت��رف��د م��ت��ى ول��ك��ن م��خ��اف��ًة ال��ت��الع ل ب��ح��الَّ ول��س��ت
ت��ص��ط��د69 ال��ح��وان��ي��ت ف��ي ت��ل��ت��م��س��ن��ي وإن ت��ل��َق��ِن��ي ال��ق��وم ح��ل��ق��ة ف��ي ت��ب��غ��ن��ي ف��إن
وارَدِد70 ف��اغ��َن غ��نً��ى ذا ع��ن��ه��ا ك��ن��ت وإن رويَّ��ًة ك��أًس��ا أص��ب��ح��ت ت��أت��ن��ي م��ت��ى
��د71 ال��م��ص��مَّ ��ري��ف ال��شَّ ال��ب��ي��ت ذروة إل��ى ت��الق��ن��ي ال��ج��م��ي��ع ال��ح��يُّ ي��ل��ت��ق��ي وإن
وم��ج��س��د72 ب��رٍد ب��ي��ن إل��ي��ن��ا ت��روح وَق��يْ��ن��ٌة ك��ال��نُّ��ج��وم ب��ي��ٌض ن��دام��اي
ال��م��ت��ج��رِّد73 ��ة ب��ضَّ ال��نَّ��دام��ى ب��ج��سِّ رف��ي��ق��ٌة م��ن��ه��ا ال��ج��ي��ب ق��ط��اب رح��ي��ٌب
ت��ش��دَّد74 ل��م م��ط��روف��ًة ِرس��ل��ه��ا ع��ل��ى ل��ن��ا ان��ب��رت أس��م��ع��ي��ن��ا ق��ل��ن��ا ن��ح��ن إذا

تعاىل: قوله نظري فهو بها السامع بعلم اكتفاء ذكر لها يجِر ولم للفالة الضمري منها. أفديك قوله: 66

ِباْلِحَجاِب﴾. تََواَرْت ﴿َحتَّى
خواص من متصلني ضمريين الواقعني واملفعول الفاعل واتحاد نفسه ظن أي مصابا. وخاله قوله: 67

القلوب. أفعال
لبيته، التالع بمحالل وروي: والخطيب، السكيت ابن رواية هذه مخافة. التالع بحالل ولست قوله: 68

األعلم. رواية وهي
والخطيب. واألعلم السكيت ابن رواية وهي تقتنصني، وإن روي: إلخ. … تلتمسني وإن قوله: 69

غانيًا. الخطيب وروى واألعلم. السكيت ابن رواية هذه غنى. ذا عنها كنت وإن قوله: 70

الكريم. واألعلم السكيت ابن ورواية الرفيع، الخطيب رواية الرشيف. البيت ذروة إىل قوله: 71

والخطيب. واألعلم السكيت ابن رواية وهي علينا، روي: إلينا. تروح قوله: 72

قطاب عن خرب فهو الرفع فعىل الجيب، إىل وبإضافته رحيب بتنوين روي الجيب: قطاب رحيب قوله: 73

ألن رحيب؛ من التاء وسقطت هي، تقديره محذوف مبتدأ خرب فهو اإلضافة وعىل عليه، متقدم الجيب
وعدمه. التاء لحاق يف اآلخر عىل أحدهما يحمل مفعول أو فاعل بمعنى فعيًال

ومعناه بالقاف، وروي الطرف، ساكنة أنها ومعناه بالفاء، روي القينة، من ال هو «مطروفة» قوله: 74

مسرتخية. أنها
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َرِد75 ُربَ��ع ع��ل��ى أظ��آر ت��ج��اوب ص��وت��ه��ا خ��ل��ت ص��وت��ه��ا ف��ي ��ع��ت رجَّ إذا
وُم��ت��ِل��دي ط��ري��ف��ي وإن��ف��اق��ي وب��ي��ع��ي ول��ذَّت��ي ال��خ��م��ور ت��ش��راب��ي زال وم��ا
ال��م��ع��بِّ��د ال��ب��ع��ي��ر إف��راد وأُف��ِرْدُت ك��لُّ��ه��ا ال��ع��ش��ي��رة ت��ح��ام��ت��ن��ي أن إل��ى
ال��م��م��دَّد76 ال��طِّ��َراف ه��ذاك أه��ل وال ي��ن��ك��رون��ن��ي ال غ��ب��راء ب��ن��ي رأي��ت
م��خ��ل��دي77 أن��ت ه��ل ال��ل��ذَّات أش��ه��د وأن ال��وغ��ى أَْح��ُض��ُر ال��زَّاج��ري أيُّ��ه��ذا أال
ي��دي م��ل��ك��ت ب��م��ا أب��ادره��ا ف��دع��ن��ي م��ن��ي��ت��ي دف��ع ت��س��ط��ي��ع ال ك��ن��ت ف��إن
ُع��وَّدي78 ق��ام م��ت��ى أح��ف��ل ل��م وج��دِّك ال��ف��ت��ى ع��ي��ش��ة م��ن ه��نَّ ث��الٌث ول��وال
تُ��ْزبَ��د79 ب��ال��م��اء تُ��ْع��َل م��ا م��ت��ى ك��م��ي��ٍت ب��ش��رب��ٍة ال��ع��اذالت س��ب��ق��ي ف��م��ن��ه��نَّ
ال��م��ت��ورِّد ن��بَّ��ه��تْ��ه ال��غ��ض��ا َك��س��ي��ِد ُم��َج��نَّ��بً��ا ال��م��ض��اف ن��ادى إذا وك��رِّي
��د80 ال��م��ع��مِّ ال��خ��ب��اء ت��ح��ت ب��ب��ه��ك��ن��ة م��ع��ج��ٌب وال��دَّج��ُن ال��دَّج��ن ي��وم وت��ق��ص��ي��ر
��د ي��خ��ضَّ ل��م خ��روٍع أو ع��ش��ٍر ع��ل��ى ع��لِّ��ق��ت وال��دَّم��ال��ي��ج ال��ب��ري��ن ك��أنَّ

الخطيب. وال األعلم يروه ولم السكيت، ابن ورواه إلخ. … رجعت إذا قوله: 75

اسم عىل التنبيه هاء دخول ألن العرب؛ كالم يف مثلها وجود يقل هذاك لفظة هذاك. أهل وال قوله: 76

يسمع ولم فممتنع، بالالم املقرون مع أما هذا، غري منه أََر ولم قليل، الالم دون بالكاف املقرون اإلشارة
يشء. منه

رواية وهي … أحرض وأن الوغى، أشهد أن الالحي أيها أال روي: إلخ. … الزاجري ذا أيها أال قوله: 77

املضارع يف األصل عىل فالرفع أحرضونصبه، برفع الوغى أحرض الالئمي ذا أيها أال وروي: السكيت. ابن
وأنكر بعدها، الفعل ونصب أن حذف جواز من الكوفيني مذهب عىل والنصب الناصبة، أن حذفت إذا
الحذف. بعد تعمل ال ضعيفة األفعال عوامل بأن ذلك وعللوا أن، حذف بعد النصب جواز البرصيون

حاجة من وروي: الفتى، لذة من السكيت: ابن وروى الخطيب. رواية هذه الفتى. عيشة من هن قوله: 78

الفتى.
سبق وروي: العاذالت، وهو بمفعوله وتكميله فاعله إىل سبق بإضافة العاذالت. سبقي فمنهن قوله: 79

عن األوىل والرواية عليه، مقدَّم خربه ومنهن: مبتدأ، فسبق: كلٍّ وعىل العاذالت، إىل واإلضافة بالرفع
الخطيب. عن والثانية السكيت، ابن

فاعله، إىل باإلضافة وتقصري السكيت ابن وروى الخطيب، رواية هذه الدجن. يوم وتقصري قوله: 80

العظيمة وهي بهيكلة وروي والخطيب، واألعلم السكيت ابن رواية هي ببهكنة. وقوله: بمفعوله. وتكميله
واألعلم السكيت ابن رواية وهي الطراف تحت روي: الخباء. تحت وقوله: والفخذين، والعجيزة األلواح

والخطيب.
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��دي81 ال��صَّ أيُّ��ن��ا غ��ًدا م��ت��ن��ا إن س��ت��ع��ل��م ح��ي��ات��ه ف��ي ن��ف��س��ه ي��روِّي ك��ري��ٌم
م��ف��س��د ال��ب��ط��ال��ة ف��ي ع��ويٍّ ك��ق��ب��ر ب��م��ال��ه ب��خ��ي��ٍل ��اٍم ن��حَّ ق��ب��ر أرى
��د82 م��ن��ضَّ ص��ف��ي��ٍح م��ن ص��مُّ ص��ف��ائ��ح ع��ل��ي��ه��م��ا ت��راٍب م��ن ج��ث��وت��ي��ن ت��رى
ال��م��ت��ش��دِّد ال��ف��اح��ش م��ال ع��ق��ي��ل��ة وي��ص��ط��ف��ي ال��ك��رام ي��ع��ت��ام ال��م��وت أرى
ي��ن��ف��د83 وال��دَّه��ر األيَّ��ام ت��ن��ق��ص وم��ا ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ن��اق��ًص��ا ك��ن��ًزا ال��ع��ي��ش أرى
ب��ال��ي��د وث��ن��ي��اه ال��م��رخ��ى ل��ك��ال��طُّ��ول ال��ف��ت��ى أخ��ط��أ م��ا ال��م��وت إنَّ ل��ع��م��رك
ي��ن��ق��د84 ال��م��ن��يَّ��ة ح��ب��ل ف��ي يَ��ُك وم��ن ل��ح��ت��ف��ه ي��ق��ده ي��وًم��ا ي��ش��أ م��ا م��ت��ى
وي��ب��ع��د ع��ن��ي َ يَ��نْ��أ م��ن��ه أدن م��ت��ى م��ال��ًك��ا ��ي ع��مِّ واب��ن أران��ي ل��ي ف��م��ا
أع��ب��د ب��ن ق��رط ال��ح��يِّ ف��ي الم��ن��ي ك��م��ا ي��ل��وم��ن��ي ع��الم أدري وم��ا ي��ل��وم
ُم��ل��ح��د رم��س إل��ى وض��ع��ن��اه ك��أن��ا ط��ل��ب��ت��ه خ��ي��ٍر ك��لِّ م��ن وأي��أس��ن��ي
م��ع��ب��د85 ح��م��ول��ة أغ��ف��ل ف��ل��م ن��ش��دت أن��ن��ي غ��ي��ر ق��ل��ت��ه ش��يءٍ غ��ي��ر ع��ل��ى
أش��ه��د86 ل��ل��نَ��ك��ي��ث��ة أم��ٌر ي��ك م��ت��ى إنَّ��ه وج��دِّك ب��ال��ق��رب��ى وق��رَّب��ت

متنا إن وروي: أينا، إىل صدا بإضافة أيِّنا صدا وروي: الخطيب، رواية هي غًدا. متنا إن ستعلم قوله: 81

بالصدى. عنها واإلخبار االبتداء عىل أي ورفع بالتنوين صًدى
التكلم. بهمز أرى وروي والخطيب، السكيت وابن األعلم رواية هي الخطاب بتاء جثوتني. ترى قوله: 82

العمر. أرى وروى: الدهر. أرى الخطيب: وروى السكيت، ابن رواية هذه إلخ. … كنًزا العيش أرى قوله: 83
الخطيب. وال األعلم يروه ولم السكيت، ابن رواه إلخ. … يوًما يشأ ما متى قوله: 84

الفاء، وضم الهمزة بفتح أَغُفل وروي: الفاء، وكرس الهمزة بضم أُغِفل يروى: أغفل. فلم نشدت قوله: 85

إبلك ترسح ال معبد: له قال طرفة، أغبها فلما يرعيانها، فكانا إبل لهما وكانت طرفة، أخو هذا ومعبد
سريدها شعري أن يعلم حتى أبًدا فيها أخرج ال إني قال: شعرك، عليك ردها أخذت إن أنها تظن كأنك
من ورجل املنذر، ابني وعمر قابوس جوار طرفة فادَّعى مرض، من ناس فأخذها فرتكها، أُِخذَْت. إن

بقوله: هند بن عمرو فيها خاطب التي قصيدته فقال قيس، بن برش له: يقال النمر

والشجر املال به ترعى شنب لها رصمة رأي ترى ما هند بن أعمرو

إليه. ْت ُردَّ القولني كال وعىل نفسه، عمرو أخذها وقيل:
وقوله: والخطيب، واألعلم السكيت ابن رواية وهي إنني، وروي: والشأن، لألمر الهاء إنه. وجدك قوله: 86

عهد. واألعلم: السكيت ابن وروى الخطيب، رواية هي أمر.
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أج��ه��د ب��ال��ج��ه��د األع��داء ي��أت��ك وإن ح��م��ات��ه��ا م��ن أك��ن ل��ل��ِج��لَّ��ى أُدَْع وإن
ال��تَّ��ه��دُّد87 ق��ب��ل ال��م��وت ح��ي��اض ب��ش��رب أس��ِق��ه��م ع��رض��ك ب��ال��ق��ذع ي��ق��ذف��وا وإن
وم��ط��ردي88 ��ك��اة ب��ال��شَّ وق��ذف��ي ه��ج��ائ��ي وك��م��ح��َدٍث أح��دث��ت��ه ح��دٍث ب��ال
غ��دي89 ألَنْ��َظ��َرنِ��ي أو ك��رب��ي ل��ف��رَّج غ��ي��ره ه��و ً ام��رأ م��والي ك��ان ف��ل��و
م��ف��ت��د90 وأن��ا وال��تَّ��س��آل ��ك��ر ال��شُّ ع��ل��ى خ��ان��ق��ي ه��و ام��رٌؤ م��والي ول��ك��نَّ
ال��م��ه��نَّ��د ال��ح��س��ام وق��ع م��ن ال��م��رء ع��ل��ى م��ض��اض��ًة أش��دُّ ال��ق��رب��ى ذوي وظ��ل��ُم
ض��رغ��د91 ع��ن��د ن��ائ��يً��ا ب��ي��ت��ي ح��لَّ ول��و ش��اك��ٌر ل��ك إن��ن��ي وخ��ل��ق��ي ف��ذرن��ي
م��رث��د92 ب��ن ع��م��رو ك��ن��ت رب��ي ش��اء ول��و خ��ال��ٍد ب��ن ق��ي��س ك��ن��ُت ربِّ��ي ش��اء ف��ل��و
ل��م��س��وَّد93 س��ادٌة ك��راٌم ب��ن��ون وزارن��ي ك��ث��ي��ٍر م��ال ذا ف��أص��ب��ح��ت
ال��م��ت��وق��د94 ال��ح��ي��ة ك��َراِس خ��ش��اٌش ت��ع��رف��ون��ه ال��ذي ��رب ال��ضَّ ال��رَّج��ل أن��ا

التورد. وروي: بكأس، الخطيب: وروى السكيت. ابن رواية هي املوت. حياض برشب قوله: 87

عظيًما، حدثًا أحدث كرجل الذي الرجل أراد كرس فمن وفتحها؛ الدال بكرس روي وكمحدث. قوله: 88

أطرده من فالضم وفتحها، امليم بضم يروى ومطردي. وقوله: عظيم، محدث كأمر هجائي أراد فتح ومن
اه. نحَّ إذا طرده من والفتح طريًدا، جعله إذا

فلو وروي: والخطيب، واألعلم السكيت ابن رواية هذه إلخ. … غريه هو امرؤ موالي كان فلو قوله: 89

إلخ. … مسهر أرصم ابن موالي كان
غري عىل وروي: والخطيب، واألعلم السكيت ابن رواية هذه مفتدي. أنا أو والتسآل الشكر عىل قوله: 90

معتد. أنا أو أذنبت ما
وعريض. فذرني واألعلم السكيت ابن وروى الخطيب، رواية هذه وخلقي. فذرني قوله: 91

وعمرو شيبان بني من خالد بن قيس عبيدة: أبو قال إلخ. … خالد بن قيس كنت ربي شاء فلو قوله: 92

يعطيكم، فاهلل الولد أما له: فقال طرفة إىل ه وجَّ مرثد بن عمرو هذا بلغ فلما طَرفة، عم ابن مرثد بن
اإلبل، من عًرشا طرفة إىل فدفع واحد كل فأمر سبعة، وكانوا ولده فدعا أسوتنا. فيه فسنجعلك املال وأما
إىل دفعوا الذين الثالثة وكان اإلبل، من عًرشا طرفة إىل منهم واحد كل فدفع بنيه بني من ثالثة أمر ثم

بنيه. بمنزلة جدنا جعلنا ويقولون: يدفع، لم من عىل يفتخرون طرفة
كثري مال ذا فألفيت الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … كثري مال ذا فأصبحت قوله: 93

وزادني. خطاب: بن محمد وروى وعادني، أيًضا: األعلم وروى وعادني.
الرفع رواية خشاس. وقوله: الشديد، املجتمع وهو الجعد، الرجل أنا روي: الرضب. الرجل أنا قوله: 94

مثلث. خاءه أن السكيت ابن وذكر الرجل، من الحال عىل بالنصب واألعلم السكيت ابن ورواه للخطيب،
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م��ه��نَّ��د95 ��ف��رت��ي��ن ال��شَّ رق��ي��ق ل��ع��ض��ٍب ب��ط��ان��ًة ك��ش��ح��ي ي��ن��ف��كُّ ال ف��آل��ي��ت
ب��م��ع��ض��د ل��ي��س ال��ب��دء م��ن��ه ال��َع��ْوَد ك��ف��ى ب��ه م��ن��ت��ص��ًرا ق��م��ت م��ا إذا ح��س��ام
ق��دي ح��اج��زه ق��ال م��ه��ًال ق��ي��ل إذا ض��ري��ب��ٍة ع��ن ي��ن��ث��ن��ي ال ث��ق��ٍة أخ��ي
ي��دي ب��ق��ائ��م��ه ب��لَّ��ت إذا م��ن��ي��ًع��ا وج��دت��ن��ي ال��س��الح ال��ق��وم اب��ت��در إذا
م��ج��رٍَّد96 ب��ع��ض��ٍب أم��ش��ي ن��وادي��ه��ا م��خ��اف��ت��ي أث��ارت ق��د ه��ج��وٍد وب��رٍك
ي��ل��ن��دد ك��ال��وب��ي��ل ش��ي��ٍخ ع��ق��ل��ي��ة ج��الل��ٌة خ��ي��ٍف ذات ك��ه��اٌة ف��م��رَّت
ب��م��ؤي��د أت��ي��ت ق��د أن ت��رى أل��س��ت وس��اق��ه��ا ال��وظ��ي��ف ت��رَّ وق��د ي��ق��ول
��د97 م��ت��ع��مِّ ب��غ��يُ��ه ع��ل��ي��ن��ا ش��دي��ٍد ب��ش��ارٍب ت��رون م��اذا أَال وق��ال
ي��زدد ال��ب��رك ق��اص��ي ��وا ت��ك��فُّ وإالَّ ل��ه ن��ف��ع��ه��ا إن��م��ا ذروه وق��ال
ال��م��س��ره��د ب��ال��س��دي��ف ع��ل��ي��ن��ا ويُ��س��ع��ى َح��َواره��ا ي��م��ت��ل��ل��ن اإلم��اء ف��ظ��لَّ
م��ع��ب��د اب��ن��ة ي��ا ال��ج��ي��ب ع��ل��يَّ ��ي وش��قِّ أه��ل��ه أن��ا ب��م��ا ف��ان��ع��ي��ن��ي م��تُّ ف��إن
وم��ش��ه��دي غ��ن��ائ��ي ي��غ��ن��ي وال ��ي ك��ه��مِّ ��ه ه��مُّ ل��ي��س ك��ام��رٍئ ت��ج��ع��ل��ي��ن��ي وال
��د98 م��ل��هَّ ال��رِّج��ال ب��أج��م��اع ذل��وٍل ال��خ��ن��ا إل��ى س��ري��ٍع ال��ج��لَّ��ى ع��ن ب��ط��يءٍ
��د وال��م��ت��وحِّ األص��ح��اب ذي ع��داوة ل��ض��رَّن��ي ال��رِّج��ال ف��ي وغ��ًال ك��ن��ُت ف��ل��و
وم��ح��ت��دي99 وص��دق��ي وإق��دام��ي ع��ل��ي��ه��م ج��راءت��ي ال��رِّج��اَل ع��ن��ي نَ��َف��ى ول��ك��ْن
ب��س��رم��د ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ي وال ن��ه��اري ��ٍة ب��ُغ��مَّ ع��ل��يَّ أم��ري م��ا ل��ع��م��رك
وال��تَّ��ه��دُّد100 ع��ورات��ه ع��ل��ى ح��ف��اًظ��ا ع��راك��ه ع��ن��د ال��نَّ��ف��س ح��ب��س��ت وي��وم

عضب ألبيض السكيت: ابن وروى والخطيب، األعلم رواية هذه إلخ. … الشفرتني رقيق لعضب قوله: 95

مهند. الشفرتني
هواديها. وروي: نواديه، واألعلم: السكيت ابن وروى الخطيب، رواية هي نواديها. قوله: 96

شديد وقوله: لشارب، واألعلم: السكيت ابن وروى الخطيب، رواية هذه بشارب. ترون ماذا أال قوله: 97

الظلوم. واملتعبد متعبد، سخطه علينا شديد يروى: متعمد. بغيه علينا
ذليل. روي: الرجال. بإجماع ذلول قوله: 98

ورواه الرجال، موضع األعادي روى: أنه إال الخطيب رواية هذه إلخ. … الرجال عني نفى ولكن قوله: 99

ومحتدي. عليهم وإقدامي وصربي األعلم: وروى األصل، يف كما السكيت ابن
وروى لليوم، فالضمري وعليها الخطيب؛ رواية هي إلخ. … عراكه عند النفس حسبت ويوم قوله: 100

أراد عراكها روى: ومن الخطيب: وقال الضمري. مرجع عىل يتكلما ولم عراكها، عند واألعلم: السكيت ابن
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ت��رع��د ال��ف��رائ��ص ف��ي��ه ت��ع��ت��رك م��ت��ى ال��رَّدى ع��ن��ده ال��ف��ت��ى ي��خ��ش��ى م��وط��ٍن ع��ل��ى
م��ج��م��د101 ك��فَّ واس��ت��ودع��ت��ه ال��نَّ��ار ع��ل��ى ح��واره ن��ظ��رت م��ض��ب��وٍح وأص��ف��ر
غ��د102 م��ن ال��ي��وم أق��رب م��ا غ��ًدا ب��ع��ي��ًدا أرى وال ال��نُّ��ف��وس أع��داَد ال��م��وت أرى
ت��زوِّد ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك ج��اه��ًال ك��ن��ت م��ا األي��ام ل��ك س��ت��ب��دي
َم��وِْع��ِد وق��ت ل��ه ت��ض��رب ول��م ب��ت��اتً��ا ل��ه تَ��ِب��ْع ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك

الثالثة املعلقة

الحارث بن قرط بن رياح بن ربيعة ُسْلَمى: أبي واسم املزني، ُسْلَمى أبي بن لزهري وهي
أُدَّ بن عمرو بن عثمان بن الطم بن هدمة بن ثور بن ثعلبة بن خالوة بن مازن بن

إلياس. بن طابخة بن

باالنهزام تهم ألنها النفس؛ عراك عند مراده يكون أن منه فأقرب املبنى صحيح كان وإن وهذا الحرب،
العار. من خوًفا فيقاومها

رشحه: يف وقال السكيت، ابن ورواه األعلم يروه ولم الخطيب رواه إلخ. … مضبوح وأصفر قوله: 101

زيد. بن لعدي روايتهم يف هو األعرابي، ابن وال حبيب ابن وال األصمعي يروه لم
األصمعي: قال واألعلم، السكيت ابن ورواه الخطيب، يروه لم إلخ. … النفوس أعداد املوت أرى قوله: 102

يقول: الذي فقال: الناس؟ أشعر من فقلنا: جرير، علينا َقِدَم قال: أضاخ أهل من رجل حدثني

غد! من اليوم أقرب ما غًدا بعيًدا

وهما: دريد بن لعدي إنهما وقيل قال: بيتني الخطيب وزاد

فتزود معروفها من اسطعت فما مغارة إال األيام ما لعمرك
مقتدي باملقارن القرين فإن قرينه وأبرص تسأل ال املرء عن

النساخ. أسقطه األول وإن جمهرته، ففي الثاني البيت أما قلت:
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ف��ال��م��ت��ث��ل��م103 رَّاج ال��دَّ ب��ح��وم��ان��ة ت��ك��ل��م ل��م دم��ن��ة أوف��ى أم أم��ن
م��ع��ص��م ن��واش��ر ف��ي وش��ٍم م��راج��ي��ع ك��أن��ه��ا ب��ال��رق��م��ت��ي��ن ل��ه��ا وداٌر
م��ج��ث��م ك��لِّ م��ن ي��ن��ه��ض��ن وأط��الؤه��ا خ��ل��ف��ًة ي��م��ش��ي��ن واألرآم ال��ع��ي��ن ب��ه��ا
��م104 ت��وهُّ ب��ع��د ار ال��دَّ ع��رف��ت ف��أليً��ا ح��ج��ًة ع��ش��ري��ن ب��ع��د م��ن ب��ه��ا وق��ف��ت
ي��ت��ث��لَّ��م105 ل��م ال��ح��وض ك��ج��ذم ون��ؤيً��ا م��رج��ل ُم��ع��رَّس ف��ي س��ف��ًع��ا ف��يَّ أن��ا
واس��ل��م106 ال��رَّب��ع أيُّ��ه��ا ص��ب��اًح��ا ان��ع��م أال ل��رب��ع��ه��ا ق��ل��ت ار ال��دَّ ع��رف��ت ��ا ف��ل��مَّ
ج��رث��م ف��وق م��ن ب��ال��ع��ل��ي��اء ��ل��ن ت��ح��مَّ ظ��ع��ائ��ٍن م��ن ت��رى ه��ل خ��ل��ي��ل��ي ��ر ت��ب��صَّ
وم��ح��رم ُم��ح��لٍّ م��ن ب��ال��ق��ن��ان وك��م وح��زن��ه ي��م��ي��ٍن ع��ن ال��ق��ن��اَن ج��ع��ل��ن
ال��دَّم107 م��ش��اك��ه��ة ح��واش��ي��ه��ا وراد ع��ق��م��ٍة ف��وق ب��أن��ط��اك��يَّ��ٍة ع��ل��ون
وم��ف��أم108 ق��ش��ي��ٍب ق��ي��ن��يٍّ ك��لِّ ع��ل��ى ج��زع��ن��ه ث��مَّ ��وب��ان ال��سُّ م��ن ظ��ه��رن
��م109 ال��م��ت��ن��عَّ ال��ن��اع��م دلَّ ع��ل��ي��ه��نَّ م��ت��ن��ه ي��ع��ل��ون ��وب��ان ال��سُّ ف��ي وورَّك��ن
ل��ل��ف��م110 ك��ال��ي��د ال��رَّسِّ ووادي ف��ه��نَّ ب��ُس��ح��رٍة واس��ت��ح��رن ب��ك��وًرا ب��ك��رن

موضعان واملتثلم: الدراج وحومانة وضمها، الدال بفتح الدراج الخطيب: قال الدراج. بحومانة قوله: 103

الشائع. وهو والتشديد بالفتح ياقوت وضبطه منقادان، بالعالية
التوهم. بعد األعلم: وروى الخطيب، رواية هذه توهم. بعد قوله: 104

— الجيم بضم — الحوض كُجد وروي: والخطيب. األعلم رواية هذه الحوض. كجذم ونؤيا قوله: 105

العتيقة. البرئ وهي
األعلم. اقترص وعليها صباًحا، عم أال األصمعي: ورواية الخطيب، رواية هذه صباًحا. انعم أال قوله: 106

إلخ، … وكلة عتاق بأنماط علون األعلم: وروى األصمعي، رواية هي إلخ. … بأنطاكية علون قوله: 107

الخطيب: وروى

عندم لون لونها الحوايش وراد وكلة عتاًقا إنماًطا وعالني

وعليه الهمزة، بتشديد َّم مفأ قشيب األصمعي: وروى للخطيب، الرواية هذه ومفأم. قشيب قوله: 108

األعلم. اقترص
األعلم. يروه ولم الخطيب رواه إلخ. … السوبان يف وركن قوله: 109

فهن األعلم: وروى لليد، موضع: الفم، يف وروي: الخطيب، رواية هذه الرس. ووادي فهن قوله: 110

للفم. كاليد الرس لوادي
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��م ال��م��ت��وسَّ ال��نَّ��اظ��ر ل��ع��ي��ن أن��ي��ٌق وم��ن��ظ��ٌر ��دي��ق ل��ل��صِّ م��ل��ًه��ى وف��ي��ه��نَّ
ي��ح��طَّ��م111 ل��م ال��ف��ن��ا ح��بُّ ب��ه ن��زل��ن م��ن��زل ك��لِّ ف��ي ال��ع��ه��ن ف��ت��ات ك��أن
ال��م��ت��خ��ي��م112 ال��ح��اض��ر ع��ص��يَّ وض��ع��ن ِج��م��ام��ُه زرًق��ا ال��م��اء وردن ��ا ف��ل��مَّ
ب��ال��دَّم ال��ع��ش��ي��رة ب��ي��ن م��ا ت��ب��زَّل ب��ع��دم��ا م��رة ب��ن غ��ي��ِظ س��اع��يَ��ا س��ع��ى
وج��ره��م ق��ري��ٍش م��ن ب��ن��وه رج��اٌل ح��ول��ه ط��اف ال��ذي ب��ال��ب��ي��ت ف��أق��س��م��ت
وَم��ب��َرم س��ج��ي��ٍل م��ن ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى وج��دت��م��ا ال��س��يِّ��دان ل��ن��ع��م ي��م��ي��نً��ا
م��ن��َش��م113 ع��ط��ر ب��ي��ن��ه��م ��وا ودقُّ ت��ف��ان��وا ب��ع��دم��ا وذب��ي��ان ع��ب��ًس��ا ت��دارك��ت��م��ا
ن��س��ل��م114 ال��ق��ول م��ن وم��ع��روٍف ب��م��اٍل واس��ًع��ا ال��س��لِّ��م ن��درك إن ق��ل��ت��م��ا وق��د
وم��أث��م ع��ق��وق م��ن ف��ي��ه��ا ب��ع��ي��ديْ��ن م��وط��ن خ��ي��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت��م��ا
ي��ع��ُظ��م115 ال��م��ج��د م��ن ك��ن��ًزا ي��س��ت��ب��ح وم��ن ُه��ِدي��تُ��َم��ا م��ع��دٍّ ع��ل��ي��ا ف��ي ع��ظ��ي��م��ي��ن
ب��م��ج��رم ف��ي��ه��ا ل��ي��س م��ن ��م��ه��ا ي��ن��جِّ ف��أص��ب��ح��ت ب��ال��م��ئ��ي��ن ال��ك��ل��وم ��ى تُ��ع��فَّ
َم��ح��ج��م م��لء ب��ي��ن��ه��م يُ��ْه��ِري��ُق��وا ول��م غ��رام��ًة ل��ق��وٍم ق��وٌم ��م��ه��ا ي��ن��جِّ
م��زنَّ��م116 إف��اٍل م��ن ش��ت��ى م��غ��ان��م ت��الدك��م م��ن ف��ي��ه��م ي��ج��ري ف��أص��ب��ح

كل يف وروي: بمعناه، وهو حتات، وروي: والخطيب، األعلم رواية هذه إلخ. … فتات كان قوله: 111

النبق هيئة يف يتفرق ثم أحمر، ثمًرا يثمر بعينه شجر الفنا املربد: قال منزل، كل يف موضع موقف،
امللون الصوف والعهن: نزلن، إذا أنماطهن من يسقط ما وصف وإنما التشبيه، أحسن من فهذا الصغار،

عهن. صوف كل األصمعي: وقال اللغة، أهل أكثر يف
خربه وزرق مبتدأ جمامه أن عىل بالرفع زرٌق وروي: والخطيب، األعلم رواية هي جمامه. زرقا قوله: 112

هذا. من أحسن املاء صفة يف يَُقْل لم العالء: بن عمرو أبو قال عليه. مقدَّم
اسم ومنشم أفصح، واألول وكرسه، ذاله ضم يجوز ذبيان: إلخ. … وذبيان عبًسا تداركتما قوله: 113

وقيل: بها. فتشاءموا ملوتاهم عطرها من اشرتوا حربًا أرادوا إذا كانوا خزاعة من إنها قيل عطارة، امرأة
منشم وقيل: بها. العرب فتشاءمت جميًعا فُقِتلُوا للحرب، فخرجوا به ليتحرموا عطرها عىل قوم تحالف

الحرب. لشدة اسم
األعلم. اقترص وعليه األمر، من وروي: الخطيب، رواية هذه إلخ. … القول من ومعروف بمال قوله: 114

عظيم، بأمٍر يجيء أي الظاء وكرس بضمها يُعِظم وروي: التحتية، املثناة بفتح روي يعظم. قوله: 115

الناس. يعظمه ومعناه الظاء وفتح املثناة بضم يُعَظم، وروي:
من فيهم يُحدى فأصبح الخطيب: وروى األعلم، رواية هذه إلخ. … فيهم يجري فأصبح قوله: 116

معروف. فحل وهو املزنم، األعلم: وروى بالتنكري، مزنم وروي: تالدكم.
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ُم��ق��َس��م117 ك��ل أق��س��م��ت��م ه��ل وذب��ي��ان رس��ال��ًة ع��نِّ��ي األح��الف أب��ل��غ أال
يَ��ع��ل��ِم118 ال��ل��ُه يُ��ك��ت��م وم��ه��م��ا ل��ي��خ��ف��ى ن��ف��وس��ك��م ف��ي م��ا ال��ل��ه ت��ك��تُ��م��نَّ ف��ال
ف��ي��ن��ق��م119 ��ل يُ��ع��جِّ أو ال��ح��س��اب ل��ي��وم ف��ي��دَخ��ْر ك��ت��اٍب ف��ي ف��ي��وض��ع ��ر ي��ؤخِّ
��م120 ال��م��رجَّ ب��ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا ه��و وم��ا وذُق��تُ��ُم ع��ل��م��ت��م م��ا إال ال��ح��رب وم��ا
ف��ت��ض��رم121 ض��رَّي��ت��م��وه��ا إذا وت��ض��َر ذم��ي��م��ًة ت��ب��ع��ث��وه��ا ت��ب��ع��ث��وه��ا م��ت��ى
ف��ت��ت��ئ��م ت��ن��ت��ج ث��مَّ ك��ش��اًف��ا وت��ل��ق��ح ب��ث��ف��ال��ه��ا ال��رَّح��ى ع��رك ف��ت��ع��رك��ك��م
ف��تَ��ف��ط��م122 تُ��رض��ع ث��مَّ ع��اٍد ك��أح��م��ر ك��لُّ��ه��م أش��أم غ��ل��م��ان ل��ك��م ف��تُ��ن��ت��ج
ودره��م ف��ق��ي��ٍر م��ن ب��ال��ع��راق ق��ًرى أله��ل��ه��ا ت��غ��لُّ م��اًال ل��ك��م ف��ت��غ��ل��ْل
ض��م��ض��م ب��ن ح��ص��ي��ن ي��وات��ي��ه��م ال ب��م��ا ع��ل��ي��ه��م ج��رَّ ال��ح��يُّ ل��ن��ع��م ل��ع��م��ِري
ي��ت��ق��دَّم123 ول��م أب��داه��ا ه��و ف��ال م��س��ت��ك��ن��ٍة ع��ل��ى ك��ش��ًح��ا ط��وى وك��ان

اقترص وعليه األحالف، ُمبِلغ فمن األصمعي: وروى الخطيب، رواية هذه األحالف. أبلغ أال قوله: 117

وطيئ. وغطفان أسد واألحالف األعلم،
صدوركم. يف ما الخطيب: وروى األعلم، رواية هذه نفوسكم. يف ما قوله: 118

األخري عدا ما للمفعول مبنية األفعال جميع البغدادي: القادر عبد قال إلخ. … فيوضع يؤخر قوله: 119

قبله. البيت يف الجاللة للفظ فالضمري وعليه يَنقم؛ يعني
وأول واملجرور، الجار يف يعمل املصدر ضمري أن عىل النحويون به يستشهد عنها. هو وما قوله: 120

محذوًفا. بأعني متعلق عنها باٍن
ومعناه باملهملة وروي مذمومة، ومعناه: الذال، بإعجام روي ذميمة. تبعثوها تبعثوها متى قوله: 121

حقرية.
غلمان قال: فكأنه املصدر بمعنى أشأم أن أحدهما: قوالن؛ أشأم قوله: يف إلخ. … كلهم أشام غلمان 122

وقوله: مشئوم، أي أشأم امرئ غلمان املعنى يكون أن والثاني: بعينه، الشؤم هو وأشأم أشأم، شؤم
األصمعي: قال لقبه، وأحمر الناقة، عاقر سالف بن قدار هو عاد وأحمر خربه، عاد: وكأحمر مبتدأ، كلهم
ثمود ألن غلط؛ ال املربد: وقال ثمود، من هو وإنما عاد، من ليس الناقة عاقر ألن هذا؛ يف زهري أخطأ
عاًدا جعل ولكنه يغلط، لم بعضهم: وقال األعلم: قال األوىل، عاٌد هود: لقوم ويقال اآلخرة، عاد لهم يقال

واألخالق. الزمن يف وثمود عاد بني ما تقارب مع املعنى عرف قد إذ ومجاًزا، اتساًعا ثمود مكان
يتجمجم. ولم أبداها هو فال األعلم: وروى الخطيب، رواية هذه يتقدم. ولم أبداها هو فال قوله: 123
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م��ل��ج��م124 ورائ��ي م��ن ب��أل��ٍف ع��دوِّي أتَّ��ق��ي ث��مَّ ح��اج��ت��ي س��أق��ض��ي وق��ال
ق��ش��ع��م125 أُمَّ رح��ل��ه��ا أل��ق��ت ح��ي��ث ل��دي ك��ث��ي��رًة ب��ي��وتً��ا ي��ف��زع ول��م ف��ش��دَّ
ت��ق��لَّ��م126 ل��م أظ��ف��اره ل��ب��ٌد ل��ه م��ق��ذٍَّف ال��س��الح ش��اك��ي أس��ٍد ل��دي
ي��ظ��ل��م127 ب��ال��ظُّ��ل��م يُ��ب��د وإال س��ري��ًع��ا ب��ظ��ل��م��ه ي��ع��اق��ب ي��ظ��ل��م م��ت��ى ج��ريءٍ
وب��ال��دَّم128 ��الح ب��ال��سِّ ت��ف��رَّى غ��م��اًرا أوردوا ت��مَّ إذا ح��ت��ى ِظ��ْم��أَُه��ْم رع��وا
��م م��ت��وخِّ م��س��ت��وب��ٍل ك��ٍأل إل��ى أص��دروا ث��م ب��ي��ن��ه��م م��ن��اي��ا ��وا ف��ق��ضَّ
ال��م��ث��لَّ��م129 ق��ت��ي��ل أو ن��ه��ي��ك اب��ن دم رم��اح��ه��م ع��ل��ي��ه��م ج��رَّت م��ا ل��ع��م��رك
ال��م��خ��زَّم130 اب��ن وال م��ن��ه��م وه��ٍب وال ن��وف��ٍل دم ف��ي ال��م��وت ف��ي ش��ارك��ت وال
ب��م��خ��رم131 ط��ال��ع��اٍت م��اٍل ص��ح��ي��ح��ات ي��ع��ق��ل��ون��ه أص��ب��ح��وا أراه��م ف��ك��ال

ومعناه بكرسها، وروي ملجم، فرس بألف ومعناه الجيم، بفتح يُروى ملجم. ورائي من بألف قوله: 124

فرسه. ملجم فارس بألف
بفعله. قومه أكثر يعلم لم أي كثرية؛ بيوت تفزع لم األعلم: رواية إلخ. … يفزع ولم فشد قوله: 125

كثرية. بيوتًا ينظر الخطيب ورواية
مقاذف. الخطيب: ورواية األعلم، رواية هذه مقذف. السالح شاكي أسد لدى قوله: 126

هو أي محذوف؛ مبتدأ خرب وهو بالرفع، وروي األسد، صفة حينئٍذ وهو بالجر روي جريء. قوله: 127

جريء.
تفرى، غماًرا أوردوا ثم ظمئهم، من رعوا ما رعوا والخطيب: األعلم رواية إلخ. … ظمأهم رعوا قوله: 128

وبالدم. بالسالح تفرى الخطيب: وروى بالرماح، تسيل تفرى: موضع األعلم وروى
املهزم. ابن دم أو وروي: والخطيب، األعلم رواية هذه املثلم. قتيل أو نهيك ابن دم قوله: 129

األعلم. رواية إلخ … املوت يف شاركت وال قوله: 130

املحزم ابن وال منهم وهب وال نوفل دم يف القوم يف شاركوا وال

املخزم. ابن وال الحرب يف الخطيب: ورواية

يؤخذ كما بيتني من ملفق والبيت الخطيب رواية هذه إلخ. … يعقلونه أصبحوا أراهم فكال قوله: 131

وهي: األعلم، رواية من

مصنم ألف بعد ألف عاللة يعقلونهم أصبحوا أراهم فكالٍّ
بمخرم طالعات مال صحيحات غرامة لقوم قوم إىل تساق
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ب��م��ع��ظ��م ال��لَّ��ي��ال��ي إح��دى ط��رق��ت إذا أم��ره��م ال��ن��اس ي��ع��ص��م ح��الٍل ل��ح��يٍّ
ب��ُم��س��ل��م132 ع��ل��ي��ه��م ال��ج��ان��ي ال��ج��ارم وال ت��ب��ل��ه ي��درك ��غ��ن ال��ضِّ ذو ف��ال ك��راٍم
ي��س��أم ل��ك أب��ا ال ح��وًال ث��م��ان��ي��ن يَ��ِع��ْش وم��ن ال��ح��ي��اة ت��ك��ال��ي��ف س��ئ��م��ت
ع��م133 غ��ٍد ف��ي م��ا ع��ل��م ع��ن ول��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل��ه واألم��س ال��ي��وم ف��ي م��ا وأع��ل��م
ف��ي��ه��رم ��ر ي��ع��مَّ ت��خ��ط��ئ وم��ن ت��م��ت��ه ت��ص��ب م��ن ع��ش��واء خ��ب��ط ال��م��ن��اي��ا رأي��ت
ب��م��ن��س��م134 وي��وط��أ ب��أن��ي��اٍب ي��ض��رَّس ك��ث��ي��رٍة أم��وٍر ف��ي ي��ص��ان��ع ل��م وم��ن
يُ��ش��ت��م ��ت��م ال��شَّ ي��تَّ��ق ال وم��ن ي��ف��ره ع��رض��ه دون م��ن ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
وي��ذم��م ع��ن��ه ي��س��ت��غ��ِن ق��وم��ه ع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ه ف��ي��ب��خ��ل ف��ض��ل ذا ي��ك وم��ن
ي��ت��ج��م��ج��م135 ال ال��ب��رِّ م��ط��م��ئ��نِّ إل��ى ق��ل��ب��ه ي��ه��د وم��ن يُ��ذَم��م ال يُ��وِف وم��ن
ب��س��لَّ��م136 ��م��اء ال��سَّ أس��ب��اب ي��رَق وإن ي��ن��ل��ن��ه ال��م��ن��اي��ا أس��ب��اب ه��اب وم��ن
وي��ن��دم137 ع��ل��ي��ه ��ا ذمٍّ ح��م��ده ي��ك��ن أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
ل��ه��ذم138 ك��لَّ ركِّ��ب��ت ال��ع��وال��ي ي��ط��ي��ع ف��إن��ه ال��زُّج��اج أط��راف ي��ع��ص وم��ن

ألف. صحيحات ويروى:
األعلم: وروى الخطيب، رواية هذه إلخ. … الضغن ذو فال كرام قوله: 132

بمسلم عليهم الجاني وال لديهم وتره يدرك الوتر ذو فال كرام

اليوم. يف ما وأعلم األعلم: رواية اليوم. علم وأعلم قوله: 133

يصانع. ال ومن والخطيب: األعلم رواية إلخ. … يصانع لم ومن قوله: 134

قلبه. يفض ومن روي إلخ. … قلبه يهد ومن قوله: 135

بسلم، السماء أسباب هاب ولو وروي: الخطيب، رواية هذه إلخ. … املنايا أسباب هاب ومن قوله: 136

األعلم: وروى

بسلم السماء أسباب رام ولو يلقها املنية أسباب هاب ومن

الخطيب. وال األعلم يَْرِوِه لم إلخ. … املعروف يجعل ومن قوله: 137

العوايل. مطيع الخطيب: وروى األعلم، رواية هي العوايل. يطيع فإنه قوله: 138
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ي��ظ��ل��م139 ال��ن��اس ي��ظ��ل��م ال وم��ن ي��ه��دَّم ب��س��الح��ه ح��وض��ه ع��ن يَ��ذُْد ل��م وم��ن
يُ��ك��رَّم ال ن��ف��س��ه ي��ك��رِّم ال وم��ن ص��دي��ق��ه ع��دوٍّا ي��ح��س��ب ي��غ��ت��رب وم��ن
تُ��ع��ل��م140 ال��نَّ��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ٍة م��ن ام��رٍئ ع��ن��د ت��ك��ن وم��ه��م��ا
ال��تَّ��ك��لُّ��م141 ف��ي ن��ق��ص��ه أو زي��ادت��ه ُم��ع��ِج��ٍب ل��ك ص��ام��ٍت م��ن ت��رى وك��ائ��ْن
وال��دَّم ال��لَّ��ح��م ص��ورُة إالَّ ي��ب��ق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ٌف ن��ص��ٌف ال��ف��ت��ى ل��س��ان
ي��ح��ل��م ��ف��اه��ة ال��سَّ ب��ع��د ال��ف��ت��ى وإنَّ ب��ع��ده ِح��ل��م ال ��ي��خ ال��شَّ س��ف��اه وإنَّ
س��يُ��ح��رم ي��وًم��ا ال��تَّ��س��آل أك��ث��ر وم��ن ف��ُع��دت��م وع��دن��ا ف��أع��ط��ي��ت��م س��أل��ن��ا

الرابعة املعلقة

العامري صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كالب بن جعفر بن مالك بن ربيعة بن للبيد
وهي: عنه، هللا ريض الصحابي

ف��رج��ام��ه��ا َغ��ْولُ��ه��ا ت��أبَّ��د ب��م��نً��ى ف��م��ق��ام��ه��ا م��ح��لُّ��ه��ا ال��دِّي��ار ع��ف��ت
س��الُم��ه��ا142 ال��ُوِح��يَّ ض��م��ن ك��م��ا خ��ل��ًق��ا رس��م��ه��ا ع��رِّي ال��رَّيَّ��ان ف��م��داف��ع
وح��رام��ه��ا143 ح��الل��ه��ا خ��ل��ون ح��ج��ٌج أن��ي��س��ه��ا ع��ه��د ب��ع��د ت��ج��رَّم دم��ٌن
ف��ره��ام��ه��ا ج��وده��ا ال��رَّواع��د وْدُق وص��اب��ه��ا ال��نُّ��ج��وم م��راب��ي��ع ُرِزْق��ُت

يذد. ال ومن والخطيب: األعلم رواية إلخ. … يذد لم ومن قوله: 139

وقوله: تامة، وهي كان فاعل يف زائدة خليقة من قوله يف من إلخ. … امرئ عند تكن ومهما قوله: 140

خالها. ولو والخطيب: األعلم رواية خالها. وإن
الخطيب. وال األعلم يرِوها لم فلذلك لزهري ليست األربعة األبيات ترى. وكائن قوله: 141

جمع وهو الواو بضم يُرَوى الُوحي. وقوله: الريان، فصدائر روي: إلخ. … الريان فمدافع قوله: 142

وقدير. مقدور قالوا: كما فعل إىل مفعول عن فرصف املوحو وأصله: الواو بفتح وُرِوَي كتاب، أي وحي
عىل بالنصب دمنًا ويروى دمن، هي أي محذوف مبتدأ خرب أنه عىل دمن برفع روي دمن. قوله: 143

املذكورة. واملنازل الديار من الحال
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إرزام��ه��ا144 م��ت��ج��اوٍب وع��ش��يِّ��ٍة م��دج��ٍن وغ��اٍد س��اري��ٍة ك��لَّ م��ن
ون��ع��ام��ه��ا145 ظ��ب��اؤه��ا ب��ال��ج��ل��ه��ت��ي��ن وأط��ف��ل��ت األي��ه��ق��ان ف��روع َف��َع��َال
ب��ه��ام��ه��ا146 ب��ال��ف��ض��اء ��ل ت��أجَّ ع��وذًا أط��الئ��ه��ا ع��ل��ى ع��اك��ف��ٌة وال��ع��ي��ن
أق��الم��ه��ا م��ث��ون��ه��ا ت��ج��دُّ زب��ٌر ك��أن��ه��ا ال��طُّ��ل��ول ع��ن ��ي��ول ال��سُّ وج��ال
وش��ام��ه��ا147 ف��وق��ه��نَّ ت��ع��رَّض ك��ف��ًف��ا ن��ئ��وره��ا أُِس��فَّ واش��م��ٍه رج��ع أو
ك��الم��ه��ا148 ي��ب��ي��ن م��ا خ��وال��د ��ا ص��مٍّ س��ؤالُ��نَ��ا وك��ي��ف أس��أل��ه��ا ف��وق��ف��ت
وث��م��ام��ه��ا149 نُ��ْؤيُ��َه��ا وغ��ودر م��ن��ه��ا ف��أب��ك��روا ال��ج��م��ي��ع ب��ه��ا وك��ان َع��ِريَ��ْت
خ��ي��ام��ه��ا ت��ص��رُّ ُق��ط��نً��ا ف��ت��ك��نَّ��س��وا ��ل��وا ت��ح��مَّ ح��ي��ن ال��ح��يِّ ُط��غ��ُن ش��اق��ت��ك
وق��راُم��ه��ا ك��لِّ��ه ع��ل��ي��ه زوٌج ِع��ِص��يَّ��ه ي��ظ��لُّ م��ح��ف��وٍف ك��لِّ م��ن
أرآم��ه��ا ع��طِّ��ًف��ا وج��رة وظ��ب��اء ف��وق��ه��ا ت��وض��ح ن��ع��اج ك��أنَّ ُزج��ًال
ورض��ام��ه��ا150 أث��ل��ه��ا ب��ي��ش��ة أج��زاع ك��أن��ه��ا ��راب ال��سَّ وزيَّ��ل��ه��ا ح��ُف��زت
ورم��ام��ه��ا أس��ب��اب��ه��ا وت��ق��ط��ع��ت ن��أت وق��د ن��وار م��ن ت��ذكَّ��ُر م��ا ب��ل
م��رام��ه��ا151 م��ن��ك ف��أي��ن ال��ح��ج��از أه��ل وج��اورت ب��ف��ي��د ح��لَّ��ت م��رِّيَّ��ٌة

أي رزمة منها واحد لكل أي الخطيب: قال وفتحها، الهمزة بكرس روي إرزامها. متجاوب قوله: 144

شديد. صوت
يف وفروع األيقهان، نور فاعتم نور فاعتم ويروى: واملعجمة، باملهملة روي إلخ. … َفَعَال قوله: 145

السيل عىل يعود ضمري والفاعل له، املفعولية عىل وبالنصب لَعَال، الفاعلية عىل بالرفع األوىل الرواية
أجود. والرفع املعنى من املفهوم

ساكنة، والوحش وروي: الخطيب، رواية وهي ساكنة، والعني روي إلخ. … عاكفة والعني قوله: 146

خطاب. أبي بن محمد رواية وهي
فهو وعليه بضمها، تعرض وروي: ماٍض، فعل فهو وعليه الضاد، بفتح روي تعرض. كفًفا قوله: 147

تخفيًفا. التاءين إحدى منه حذفت مضارع
خوالد. سفًعا وروي: خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه خوالد. صما قوله: 148

سفًعا. وروي: والخطيب، خطاب، بن محمد رواية هذه إلخ. … الجميع بها وكان عريت قوله: 149

يُهمز الخطيب: قال جزئت، األصمعي: وروى خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه حفزت. قوله: 150

زيلها. موضع وزايلها خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى يُهمز، وال
بالرفع يروى ومرية الجبال، أهل وروي خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه الحجاز. أهل قوله: 151

السابق. البيت يف نوار من البدلية عىل بالخفض مرية ويروى مرية. هي أي محذوف مبتدأ خرب أنها عىل
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ف��رخ��ام��ه��ا ف��ردٌة ��ن��ت��ه��ا ف��ت��ض��مَّ ��ٍر ب��م��ح��جَّ أو ال��ج��ب��ل��ي��ن ب��م��ش��ارق
ط��ل��خ��ام��ه��ا152 أو ال��ق��ه��ر ِوح��اف م��ن��ه��ا ف��م��ظ��نَّ��ٌة أي��م��ن��ت إن ف��ص��وائ��ٌق
َص��رَّام��ه��ا153 خ��ل��ٍة واص��ل ول��ش��رُّ وص��ل��ه ت��ع��رَّض م��ن لُ��ب��ان��ة ف��اق��ط��ع
ق��وام��ه��ا154 وزاغ ط��ل��ع��ت إذا ب��اٍق وص��رم��ه ب��ال��ج��زي��ل ال��م��ج��ام��ل واح��ُب
وس��ن��ام��ه��ا ص��ل��ب��ه��ا ف��أح��ن��ق م��ن��ه��ا ب��ق��يَّ��ًة ت��رك��ن أس��ف��اٍر ب��ط��ل��ي��ح
خ��دام��ه��ا155 ال��ك��الل ب��ع��د وت��ق��طَّ��ع��ت ��رت وت��ح��سَّ ل��ح��م��ه��ا ت��غ��ال��ى ف��إذا
ج��ه��ام��ه��ا ال��ج��ن��وب م��ع خ��فَّ ص��ه��ب��اء ك��أنَّ��ه��ا ال��زِّم��ام ف��ي ه��ب��اٌب ف��ل��ه��ا
وك��دام��ه��ا156 وض��رب��ه��ا ال��ف��ح��ول ط��رد َالَح��ُه ألح��ق��ب وس��ق��ت ُم��ل��م��ٌع أو
ووج��ام��ه��ا157 ع��ص��ي��ان��ه��ا راب��ه ق��د ��ٌج م��س��حَّ اإلك��ام ح��دب ب��ه��ا ي��ع��ل��و
أرآم��ه��ا خ��وف��ه��ا ال��م��راق��ب ق��ف��ر ف��وق��ه��ا ي��رب��أ ال��ثَّ��ل��ب��وت ب��أح��زَّة
وص��ي��ام��ه��ا158 ص��ي��ام��ه ف��ط��ال ج��زأ س��ت��ٍة ج��م��ادى س��ل��خ��ا إذا ح��ت��ى
إب��رام��ه��ا ص��ري��م��ٍة ونُ��ج��ح ح��ص��ٍد م��رٍَّة ذي إل��ى ب��أم��ره��م��ا رج��ع��ا
وس��ه��ام��ه��ا س��وم��ه��ا ال��م��ص��اي��ف ري��ح وت��ه��يَّ��ج��ت ال��س��ف��ا دواب��ره��ا ورم��ى

فصعائد. ويروى: خطاب. بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … فصوائق قوله: 152

وروى تعذر، من وروي: خطاب، بن محمد رواية هذه إلخ. … تعرض من لبانة فاقطع قوله: 153

ولرش. موضع ولخري الخطيب:
باملودة، يجاملك الذي املجامل خطاب: بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … املجامل واحب قوله: 154

وزاغ، موضع وزال، وروي: له. وتحمل لك يحمل الذي املكافئ وهو املهملة، بالحاء املحامل وروي:
استقامتها. زاغ بمعنى والثاني به، تقوم عندما معناه فاألول وفتحها، القاف بكرس يروى وقوامها

املهملة. بالعني تعاىل وروي: خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … لحمها تعاىل فإذا قوله: 155

وعذامها، رضبها الفحولة طرد وروي: خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … ملمع أو قوله: 156
وكدامها. وزرها الفحولة طرد وروي:

وروي: الحاليَّة، عىل بالنصب مسحًجا الخطيب وروى خطاب، بن محمد رواية هذه مسحج. قوله: 157

األحقب. عىل يعود ضمري والفاعل قبله، البيت يف ألحقب نعت أنه عىل بالجر مسجح
املحرم أولها أشهر ستة أراد قال: خطاب، بن محمد رواية هذه ستة. جمادى سلخا إذا حتى قوله: 158

سلخا إذا حتى يروى: انظره. بحث وفيه الحال، عىل بالنصب ستة الخطيب ورواية جمادى، وآخرها
يف كما وضمها الجيم بفتح روي جزأ. وقوله: حجة، جمادى وروي: األصمعي، رواية وهي كلها، جمادى

الخطيب.
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ض��رام��ه��ا ي��ش��بُّ م��ش��ع��ل��ٍة ك��ُدَخ��اٍن ظ��الل��ه ي��ط��ي��ر س��ب��ًط��ا ف��ت��ن��ازع��ا
أس��ن��ام��ه��ا159 س��اط��ٍع ن��اٍر ك��دخ��ان ع��رف��ٍج ب��ن��اب��ت ع��ل��ث��ت م��ش��م��ول��ٍة
إق��دام��ه��ا160 ع��رَّدت ه��ي إذا م��ن��ه ع��ادة وك��ان��ت وق��دَّم��ه��ا ف��م��ض��ى
م��ه��ا ُق��الَّ م��ت��ج��اوًرا م��س��ج��ورًة وص��دَّع��ا ��ِريِّ ال��سَّ ُع��رَض ��ط��ا ف��ت��وسَّ
وق��ي��ام��ه��ا161 غ��اب��ٍة م��ص��رَّع م��ن��ه ي��ظ��لُّ��ه��ا ال��ي��راع وس��ط م��ح��ف��وف��ًة
ق��وام��ه��ا ��وار ال��صِّ وه��ادي��ة خ��ذل��ت م��س��ب��وع��ٌة وح��ش��يَّ��ٌة أم أف��ت��ل��ك
وب��غ��ام��ه��ا ط��وف��ه��ا ال��ش��ق��ائ��ق ع��رض ي��رم ف��ل��م ال��ف��ري��ر ض��يَّ��ع��ت خ��ن��س��اء
ط��ع��ام��ه��ا162 ي��م��نُّ ال ك��واس��ب غ��ب��ٌس ش��ل��َوه ت��ن��ازع ق��ه��ٍد ��ٍر ل��م��ع��فِّ
س��ه��ام��ه��ا163 ت��ط��ي��ش ال ال��م��ن��اي��ا إنَّ ف��أص��ب��ن��ه��ا غ��رَّة م��ن��ه��ا ص��اَدْف��َن
تَ��س��ج��ام��ه��ا دائ��ًم��ا ال��خ��م��ائ��ل يُ��رِوي دي��م��ٍة م��ن واك��ٍف وأس��ب��ل ب��ات��ت
ظ��الم��ه��ا164 ال��نُّ��ج��وم ك��ف��ر ل��ي��ل��ٍة ف��ي م��ت��وات��ٌر م��ت��ن��ه��ا ط��ري��ق��ة ي��ع��ل��و
ه��ي��ام��ه��ا ي��م��ي��ل أن��ق��اءٍ ب��ع��ج��وب م��ت��ن��بِّ��ذًا ق��ال��ًص��ا أص��ًال ت��ج��ت��اف
ن��ظ��ام��ه��ا س��لَّ ال��ب��ح��ريِّ ك��ج��م��ان��ة م��ن��ي��رًة ال��ظَّ��الم وج��ه ف��ي وت��ض��يء
أزالم��ه��ا165 ال��ث��رى ع��ن ت��زلُّ ب��ك��رت وأس��ف��رت ال��ظِّ��الم ح��س��ر إذا ح��ت��ى

املعجمة بالغني يقال خطاب: بن محمد وقال الخطيب، رواية هذه إلخ. … غلثت مشمولة قوله: 159

سنم. جمع وهو وفتحها إرشافها أي همزته كرس يجوز أسنامها. وقوله: اإلعجام، بعضهم وأنكر والعني،
الخرب تأنيث ألجل اإلقدام؛ إىل مسندة وهي بكان، التأنيث عالمة ألحق إلخ. … وقدمها فمىض قوله: 160

عدل اضطر ملا أنه إال تقدمتها عادة وكانت عىل كالمه بنى إنما وقيل: الكسائي، مذهب عىل وليها الذي
مصدران. ألنهما اإلقدام؛ إىل

ومحفًفا الخطيب: وروى منها، يظلها خطاب: بن محمد روى إلخ. … الرياع وسط محفوفة قوله: 161

كيسان. ابن رواية وهي محفوفة والرواية: قال: منها. يظله، الرباع وسط
يمن ما الخطيب: وروى خطاب، بن محمد رواية طعامها. يمن ال قوله: 162

فأصبنه، غرة منه صادفن وروي: خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … منها صادفن قوله: 163
أصح. واألصل إلخ، … منيتي لتأتني علمت ولقد النحاة: ورواية للفرير. والضمري

الخطيب رواية والنصب الحال، عىل بالنصب وروي متواتر. مطر أي ملحذوف صفة متواتر. قوله: 164

خطاب. بن ومحمد
الظالم، انحرس إذا حتى الخطيب وروى خطاب، بن محمد رواية هذه الظالم. حرس إذا حتى قوله: 165

أظالفها. وقيل: كاألزم، التي قوائمها وأزالمها:
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أيَّ��ام��ه��ا166 ك��ام��ًال ت��ؤاًم��ا س��ب��ًع��ا ص��ع��ائ��د ن��ه��اء ف��ي ت��ردِّد ع��ل��ه��ت
وف��ط��ام��ه��ا167 إرض��اع��ه��ا يُ��ب��ل��ه ل��م ح��ال��ٌق وأس��ح��ق ي��ب��س��ت إذا ح��تَّ��ى
س��ق��ام��ه��ا168 واألن��ي��س غ��ي��ٍب ظ��ه��ر ع��ن ف��َراَع��َه��ا األن��ي��س زرَّ ��س��ت ف��ت��وجَّ
وأم��ام��ه��ا169 خ��ل��ف��ه��ا ال��م��خ��اف��ة م��ول��ى أن��ه ت��ح��س��ب ال��ف��رج��ي��ن ك��ال ف��غ��دت
أع��ص��ام��ه��ا ق��اف��ًال دواج��ن ع��ض��ًف��ا وأرس��ل��وا ال��رُّم��اة ب��ئ��س إذا ح��ت��ى
وت��م��ام��ه��ا ح��ده��ا ��م��ه��ري��ة ك��ال��سَّ م��دري��ٌة ل��ه��ا واع��ت��ك��رت ف��ل��ح��ق��ن
ح��م��ام��ه��ا170 ال��ح��ت��وف م��ن أح��مَّ ق��د أن ت��ذد ل��م إن وأي��ق��ن��ت ل��ت��ذوده��نَّ
س��خ��ام��ه��ا ال��م��ك��رِّ ف��ي وغ��ودر ب��دٍم ف��ض��رِّج��ت ك��س��اب م��ن��ه��ا ��دت ف��ت��ق��صَّ
إك��ام��ه��ا ��راب ال��سَّ أردي��ة واج��ت��اب ��ح��ى ب��ال��ضُّ الَّ��ل��وام��ع رق��ص إذ ف��ب��ت��ل��ك
َل��وَّاُم��ه��ا171 ب��ح��اج��ٍة ي��ل��وم أن أو ري��ب��ًة أف��رِّط ال ال��لُّ��ب��ان��ة أق��ض��ي
ج��ذَّام��ه��ا ح��ب��ائ��ٍل ع��ق��د وص��ال ب��أن��ن��ي ن��وار ت��دري ت��ك��ن ل��م أو

سبًعا، موضع وتسًعا تبلد، خطاب: بن محمد وروى تبلد، الخطيب: روى إلخ. … تردد علهت قوله: 166

األصمعي: وروى موضع، اسم وهو صوائق، نهاء: يف ويُروى

أيامها وفت حتى به ستٍّا عالج شقائق يف تلدد علهت

إذا حتى األصمعي: وروى خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … يئست إذا حتى قوله: 167

يغنه. لم وروي: ذهلت،
محمد وروى إلخ، … األنيس زر وتسمعت الخطيب: وروى إلخ. … األنيس زر فتوجست قوله: 168

األنيس. ركز وتسمعت خطاب: بن
من باملهملة فعدت، خطاب: بن محمد وروى الخطيب، رواية هذه إلخ. … الفرجني كال فغدت قوله: 169

الجري. أي العدو
بجيم أجم فيه: يقال وقوعه حان ما وكل الخطيب ويف املهملة، بالحاء الرواية أحم. قد أن قوله: 170

معجمة. غري بحاء وأحم معجمة
ريبة بنصب ريبة أفرط أن وروي: خطاب. بن ومحمد الخطيب رواية هذه ريبة. أفرط ال قوله: 171

أفرط، أن مخافة فاملعنى: نصب ومن ريبة، تفريطي واملعنى: ابتداء خرب جعله رفع فمن قالوا: ورفعها.
ريبة. أفرط لئال املعنى: إن قيل: مخافة، حذف ثم
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ح��م��ام��ه��ا172 ال��نُّ��ف��وس ب��ع��ض ي��ع��ت��ل��ق أو أْرَض��ه��ا ل��م إذا أم��ك��ن��ٍة ت��رَّاك
ون��دام��ه��ا ل��ه��وه��ا ل��ذي��ٍذ ط��ل��ٍق ل��ي��ل��ٍة م��ن ك��م ت��دري��ن ال أن��ت ب��ل
م��دام��ه��ا173 وع��زَّ ُرِف��َع��ْت إذ واف��ي��ت ت��اج��ٍر وغ��اي��ة س��ام��َره��ا ب��ت ق��د
خ��ت��ام��ه��ا174 وُف��ضَّ ق��دح��ت َج��ْون��ة أو ع��ائ��ٍق أدك��َن ب��ك��لِّ ��ب��اء ال��سِّ أُْغ��ِل��ي
زم��ام��ه��ا175 ��م��ال ال��شَّ ب��ي��د أص��ب��ح��ت ق��د وق��رٍَّة وزع��ت ق��د ري��ٍح وغ��داة
إب��ه��ام��ه��ا176 ت��أت��ال��ه ب��م��وتَّ��ٍر ك��ري��ن��ة وج��ذب ص��اف��ي��ٍة ب��ص��ب��وح
ن��ي��ام��ه��ا177 ه��بَّ ح��ي��ن م��ن��ه��ا ألَُع��لَّ ب��ُس��ْح��َرٍة ال��دَّج��اج ح��اج��ت��ه��ا ب��ادرت
ل��ج��ام��ه��ا178 غ��ذوت إذ وش��اح��ي ُف��ُرٌط ش��ك��ت��ي ت��ح��م��ل ال��ح��يَّ َح��َم��يْ��ُت ول��ق��د
ق��ت��ام��ه��ا179 أع��الم��ه��نَّ إل��ى ح��رٍج ه��ب��وٍة ذي ع��ل��ى م��رت��ق��يً��ا ف��ع��ل��وت
ظ��الم��ه��ا ال��ثُّ��غ��ور ع��ورات وأج��نَّ ك��اف��ٍر ف��ي ي��ًدا أل��ق��ت إذا ح��ت��ى
ُج��رَّام��ه��ا180 دون��ه��ا ي��ح��ص��ر ج��رداء ُم��ن��ي��ف��ٍة ك��ج��ذع وان��ت��ص��ب��ت أس��ه��ل��ت

وروي: يرتبط، أو خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى املشهورة، الرواية هي هذه يعتلق. أو قوله: 172

يعتقي. أو
يكون أن واآلخر: ، ُربَّ واو الواو تكون أن أحدهما: وجهان؛ وفيه بالجر، ويروى تاجر. وغاية قوله: 173

لوافيت. به مفعول أنه عىل والنصب ليلة، عىل عطفها
ختامها فض ألن الرتتيب؛ تقتيض ال الواو أن عىل النحويون به يستشهد ختامها. وفض قدحت قوله: 174

املغرفة. أي باملقدمة غرفها أي قدحها عىل متقدم
أصبحت، قد موضع: أصبحت، إذا وروي: الخطيب، رواية هذه إلخ. … وزعت قد ريح وغداة قوله: 175

إلخ. … أصبحت إذ وقرة كشفت قد ريح وغداة خطاب: بن محمد وروى
ويروى: صافية، لصبوح خطاب: بن محمد وروى الخطيب، رواية هذه إلخ. … صافية بصبوح قوله: 176

صافية. وصبوح كيسان: ابن وروى صادحة، بسماع ويروى: مدجنة، لسماع
بادرت ويروى: باكرت، خطاب: بن ومحمد الخطيب روى إلخ. … الدجاج حاجتها بادرت قوله 177

نيامها. يهب أن وروي: لذتها،
الخيل. حميت ولقد خطاب: بن ومحمد الخطيب رواية إلخ. … الحي حميت ولقد قوله: 178

ُمهر، أي هبوة ذي وعىل املوحدة، بالباء مرتقبًا، خطاب: بن محمد روى إلخ. … مرتقيًا فعلوت قوله: 179

فيكون وبفتحها، الفاعل تاء من حاًال ويكون القاف، بكرس مرتقيًا وروى: مرهوبة، عىل الخطيب: وروى
وكرسها. الراء بفتح يروى حرج. وقوله: عاليًا، مكانًا أي ألنه مفعوًال

واملبالغة. اإلفراد عىل بفتحها وروي قاطع، أي جارم جمع الجيم بضم يُروى جرامها. قوله: 180

100



الطوال العرش القصائد أو املعلقات

ع��ظ��ام��ه��ا181 وَخ��فَّ س��خ��ن��ت إذا ح��ت��ى وش��ل��ه ال��نَّ��ع��ام ط��رد ��ع��ت��ه��ا رفَّ
ح��زام��ه��ا ال��ح��م��ي��م َزب��د م��ن واب��ت��لَّ ن��ح��ره��ا وأس��ب��ل رح��ال��ت��ه��ا ق��ل��ق��ت
ح��م��ام��ه��ا أج��د إذ ال��ح��م��اة ورد وت��ن��ت��ح��ي ال��ِع��ن��ان ف��ي وت��ط��ع��ن ت��رق��ى
ذام��ه��ا وي��خ��ش��ى ن��واف��ل��ه��ا ت��رج��ى م��ج��ه��ول��ة غ��رب��اؤه��ا وك��ث��ي��رة
أق��دام��ه��ا182 رواس��ي��ا ال��ب��ديِّ ج��نَّ ك��أن��ه��ا ب��ال��دُّخ��ول ت��ش��ذُّر غ��ل��ب
ك��رام��ه��ا183 ع��ل��يَّ ي��ف��خ��ر ول��م ع��ن��دي ��ه��ا ب��ح��قِّ وب��ؤت ب��اط��ل��ه��ا أن��ك��رت
أج��س��ام��ه��ا184 م��ت��ش��اب��ه ب��م��غ��ال��ٍق ل��ح��ت��ف��ه��ا دع��وت أي��س��ار وج��زور
ل��ح��ام��ه��ا185 ال��ج��م��ي��ع ل��ج��ي��ران ب��ذل��ت م��ط��ف��ٍل أو ل��ع��اق��ٍر ب��ه��نَّ أدع��و
أه��ض��ام��ه��ا186 ُم��خ��ص��بً��ا ت��ب��ال��ة ه��ب��ط��ا ك��أن��م��ا ال��ج��ن��ي��ب وال��ج��ار ف��ال��ض��يَّ��ف
أه��دام��ه��ا187 ق��ال��ٍص ال��ب��ل��يَّ��ة م��ث��ل رذيَّ��ٍة ك��لُّ األط��ن��اب إل��ى ت��أوي
أي��ت��ام��ه��ا ش��وارع��ا ت��م��دُّ ُخ��لُ��ًج��ا ت��ن��اوح��ت ال��رِّي��اح إذا وي��ك��لِّ��ل��ون
��ام��ه��ا188 ج��شَّ ع��ظ��ي��م��ٍة ل��زاز م��نَّ��ا ي��َزل ل��م ال��َم��ج��اِم��ع ال��ت��ق��ت إذا إن��ا
��ام��ه��ا ه��ضَّ ل��ح��ق��وق��ه��ا وم��غ��ذم��ٌر ��ه��ا ح��قَّ ال��ع��ش��ي��رة يُ��ع��ط��ي ��ٌم وم��ق��سِّ
غ��نَّ��ام��ه��ا189 رغ��ائ��ٍب ك��س��وب س��م��ٌح ال��نَّ��دى ع��ل��ى ي��ع��ي��ن ك��رٍم وذو ف��ض��ًال

الخاء. بتثليث يروى إلخ. … سخنت إذا حتى قوله: 181

عينه. ر بمؤخَّ بعض إىل بعضهم ينظر أي تتشازر؛ وأصله: تشازر، غلت روي: تشذر. غلب قوله: 182

يوًما. بحقها وبُؤَت الخطيب: وروى خطاب، بن محمد رواية هي عندي. بحقها وبؤت قوله: 183

أعالمها، متشابه الخطيب: وروى خطاب، بن محمد رواية هذه إلخ. … دعوت أيسار وجزور قوله: 184

الندى. إىل وروى:
وروى: لجرياني، صفة فالجميع وعليه لجرياني؛ خطاب: بن محمد روى الجميع. لجريان قوله: 185

العيش. ولجريان الشتاء لجريان
خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … الجنيب والجار فالضيف قوله: 186

الغريب. والجار فالضيف
بالنصب. قالًصا خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية الخفض قالص. البلية مثل قوله: 187
إذا إنا خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … املجامع التقت إذا إنا قوله: 188

جسامها. وروى: املجامع، التقت إذا كنا وروى: املحافل، التقت
العىل. عىل يعني وروى: خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … كرم وذو فضال قوله: 189
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وإم��ام��ه��ا190 ُس��نَّ��ٌة ق��وٍم ول��ك��لِّ آب��اؤه��م ل��ه��م س��نَّ��ت م��ع��ش��ٍر م��ن
أح��الم��ه��ا191 ال��ه��وى م��ع ي��م��ي��ل ال إذ ف��ع��ال��ه��م ي��ب��ور وال ي��ط��ب��ع��ون ال
ُم��ه��ا192 ع��الَّ ب��ي��ن��ن��ا ال��خ��الئ��ق ق��س��م ف��إن��م��ا ال��م��ل��ي��ك ق��س��م ب��م��ا ف��اق��ن��ع
��ام��ه��ا193 ق��سَّ ح��ظِّ��ن��ا ب��أوف��ر أوف��ى م��ع��ش��ٍر ف��ي ��م��ت ُق��سِّ األم��ان��ة وإذا
وغ��الم��ه��ا194 ك��ه��لُ��ه��ا إل��ي��ه ف��س��م��ا َس��ْم��ُك��ُه رف��ي��ًع��ا ب��ي��تً��ا ل��ن��ا ف��ب��ن��ى
ح��كَّ��ام��ه��ا195 وه��م ف��وارس��ه��ا وه��ُم أُف��ِظ��ع��ت ال��ع��ش��ي��رة إذا ��ع��اة ال��سُّ وه��م
ع��ام��ه��ا ت��ط��اول إذا وال��م��رم��الت ف��ي��ه��م ل��ل��م��ج��اور رب��ي��ٌع وه��م
ل��ئ��ام��ه��ا196 ال��ع��دوِّ م��ع ي��م��ي��ل أن أو ح��اس��ٌد يُ��ب��طِّ��ئ أن ال��ع��ش��ي��رة وه��م

البيت: هذا بعده الخطيب روى إلخ. … معرش من قوله: 190

المها كالكواكب يلمع والسن عندهم املغافر تلق يفزعوا إن

الدرع. وهي المة جمع والالم: األسنة، بالسن: يريد
وهو يطمعون ال خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … يطبعون ال قوله: 191

يطيعون. بمعنى
فإنما ويروى: خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … املليك قسم بما فاقنع قوله: 192

املعايش. قسم
خطاب: بن محمد وروى بأعظم، الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … بأوفر أوىف قوله: 193

بأفضل.
به. املراد وهو عالمها لتقدم هلل والضمري خطاب، بن ومحمد الزوزني رواية هذه لنا. فبنى قوله: 194

هللا أنه من تقدم وما اإلمام، يعني فبنى؛ ويروى: قال: معرش، إىل عائد والضمري فبنوا، الخطيب: ورواية
أظهر.

الخطيب: وروى خطاب، بن ومحمد الزوزني رواية هذه إلخ. … العشرية إذا السعادة وهم قوله: 195

غلبت. أي للمفعول بالبناء أقطعت وروي أفظعت، العشرية أن وروي: السعادة، فهم
وروى لوامها، العدى مع الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه لئامها. العدو مع يميل أن أو قوله: 196

لئامها. العداة مع خطاب: بن محمد
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الخامسة املعلقة

مالك بن كلثوم بن عمرو وهو بهم، ويفخر تغلب بني أيام يذكر التَّغَلبي، كلثوم بن لعمرو
وائل بن تغلب بن غنم بن عمرو بن حبيب بن ُجَشم بن زهري بن سعد بن عتَّاب بن
معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن ُدعِمي بن أفىص بن هنب بن قاسط بن
عتبة بن بعج بنت وأمها كليب، أخي مهلهل بنت ليىل كلثوم بن عمرو وأم عدنان. بن

وهي: زهري، بن سعد بن

األن��دري��ن��ا197 خ��م��ور تُ��ب��ق��ي وال ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ن��ك ُه��بِّ��ي أال
س��خ��ي��نَ��ا198 خ��ال��ط��ه��ا ال��م��اء م��ا إذا ف��ي��ه��ا ال��ُح��صَّ ك��أن م��ش��ع��ش��ة
ي��ل��ي��ن��ا ح��تَّ��ى ذاق��ه��ا م��ا إذا ه��واه ع��ن ال��لُّ��ب��ان��ة ب��ذي ت��ج��ور
ُم��ه��ي��نَ��ا ف��ي��ه��ا ل��م��ال��ه ع��ل��ي��ه أُِم��رَّت إذا ��ح��ي��ح ال��شَّ ال��ل��ح��ز ت��رى
ال��ي��م��ي��ن��ا199 م��ج��راه��ا ال��ك��أس وك��ان ع��م��ٍرو أمَّ ع��نَّ��ا ال��ك��أس ص��ب��ن��ت
ت��ص��ب��ح��ي��ن��ا ال الَّ��ذي ب��ص��اح��ب��ك ع��م��ٍرو أمَّ ال��ث��الث��ة ش��رُّ وم��ا
وق��اص��ري��ن��ا دم��ش��َق ف��ي وأخ��رى ب��بَ��ْع��َل��بَ��كٍّ ش��رب��ُت ق��د وك��أٍس
وم��ق��دَّري��ن��ا ل��ن��ا م��ق��دَّرًة ال��م��ن��اي��ا ت��درك��ن��ا س��وف وإنَّ��ا
وت��خ��ب��ري��ن��ا ال��ي��ق��ي��ن ن��خ��بِّ��رك ظ��ع��ي��ن��ا ي��ا ال��تَّ��ف��رُّق ق��ب��ل ف��ف��ي

حواليه. بما جمعه ثم أندر، أراد إنما ويقال: بالشام، قرية األندرين: األندرينا. خمور تبقي وال قوله: 197

موضع يف وبالياء الرفع، موضع يف بالواو يجعله من منهم لغتان وفيه أندرون، املوضع اسم إن ويقال
بالواو، يأتي أن يجيز وال النون، يف اإلعراب يجعل من ومنهم ذلك، كل يف النون وبفتح والجر النصب،

زيتون. مثل ويكون النون يف اإلعراب ويجعل
نصبها، واملشهور مشعشعة، هي أي محذوف مبتدأ خرب أنها عىل رفعها يجوز مشعشعة. قوله: 198

هو قيل: وسخينًا منها، بدل وقيل: خمور، من حال وقيل: ممزوجة، اسقينا أي اصبحينا؛ مفعول فقيل
مملوءة. أي شحينًا؛ ويروى: مسخنًا، أي املاء من حال هو وقيل: فعل، فهو وحينئٍذ السخاء، من

اللخمي عدي بن لعمرو الثالثة األبيات هذه أن والصحيح صددت، وروي: رصفت، أي صبنت. قوله: 199

فرصفت املذكورة، عمرو أم تسقيهما وعقيل مالك عىل فمر الجن خطفته وكان األبرش، جذيمة أخت ابن
مشهورة. قصة يف فقتلهما فنادماه، خاله إىل فحماله سقته، البيتني قال فلما الكأس، عنه
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األم��ي��ن��ا200 خ��ن��ت أم ال��ب��ي��ن ِل��َوْش��ك ص��رًم��ا أح��دث��ت ه��ل ن��س��أل��ك ق��ف��ي
ال��ع��ي��ون��ا م��وال��ي��ك ب��ه أق��رَّ وط��ع��نً��ا ض��ربً��ا ك��ري��ه��ٍة ب��ي��وم
ت��ع��ل��م��ي��ن��ا ال ب��م��ا غ��ٍد وب��ع��د ره��ٌن ال��ي��وم وإنَّ غ��ًدا وإنَّ
ال��ك��اش��ح��ي��ن��ا ُع��يُ��وُن أم��ن��ت وق��د خ��الء ع��ل��ى دخ��ل��ت إذا ت��ري��ك
ج��ن��ي��ن��ا201 ت��ق��رأ ل��م ال��لَّ��ون ه��ج��ان بَ��ْك��ٍر أدم��اء َع��يْ��َط��ٍل ذراع��ي
م��س��ي��ن��ا ال��الَّ أك��فِّ م��ن َح��ص��انً��ا َرخ��ًص��ا ال��ع��اج ُح��قِّ م��ث��ل وث��ديً��ا
ول��ي��ن��ا202 ب��م��ا ت��ن��وء روادف��ه��ا وَط��اَل��ْت َس��َم��َق��ْت ل��دن��ٍة وم��ت��نَ��ْي
ج��ن��ون��ا ب��ه ُج��ِن��نْ��ُت ق��د وك��ش��ًح��ا ع��ن��ه��ا ال��ب��اب ي��ض��ي��ق وم��أك��م��ًة
رن��ي��ن��ا203 ح��ل��ِي��ه��م��ا خ��ش��اُش ي��رنُّ رخ��اٍم أو ب��َل��نْ��ٍط وس��اري��تَ��ْي
ال��ح��ن��ي��ن��ا ��ع��ت ف��رجَّ أض��لَّ��ت��ه س��ق��ٍب أمُّ ك��وج��دي وج��دت ف��م��ا
ج��ن��ي��ن��ا إالَّ ت��س��ع��ٍة م��ن ل��ه��ا ش��ق��اه��ا ي��ت��رك ل��م ش��م��ط��اء وال
ُح��ِدي��نَ��ا204 أص��ًال ح��م��ول��ه��ا راي��ت ��ا ل��مَّ واش��ت��ق��ت ��ب��ا ال��صِّ ت��ذكَّ��رت
ُم��ْص��ِل��ِت��ي��نَ��ا205 ب��أي��دي ك��أس��ي��اٍف واش��م��خ��رَّت ال��ي��م��ام��ة ف��أع��رض��ت
ال��ي��ق��ي��ن��ا ن��خ��بِّ��ْرك وأن��ظ��رن��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��ع��ج��ل ف��ال ه��ن��ٍد أب��ا
َرِوي��نَ��ا ق��د ُح��ْم��ًرا ون��ص��دره��نَّ ب��ي��ض��ا ال��رَّاي��ات ن��وِرد ب��أنَّ��ا

خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … رصًما أحدثت هل نسألك قفي قوله: 200

وصًال. أحدثت هل وروي:
الخطيب وروى حرة، ذراعي عبيدة: أبو وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … عيطل ذراعي قوله: 201

واملنونا. األجارع تربعت الخطاب: بن ومحمد
والنت، طالت خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … وطالت سمقت قوله: 202

يلينا. بما خطاب: بن ومحمد الخطيب ورواية ولينا، بما وقوله:
وساريتي خطاب: بن محمد وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … رخام أو بلنط وساريتي قوله: 203

الخطيب. رواية من َسَقَطا قبله وما البيت وهذا بلنط، أو رخام
وراجعت وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … الصبا تذكرت قوله: 204

الصبا.
وأعرضت خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية وهذه اليمانة. فأعرضت قوله: 205

إلخ. … اليمامة
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نَ��ِدي��ن��ا206 أن ف��ي��ه��ا ال��َم��ْل��ك ع��ص��ي��ن��ا ط��واٍل غ��رٍّ ل��ن��ا وأيَّ��اٍم
ال��م��ح��ج��ري��ن��ا ي��ح��ِم��ي ال��م��ل��ك ب��ت��اج ت��وَّج��وه ق��د م��ع��ش��ٍر وس��يِّ��د
ُص��ف��ونَ��ا207 أع��نَّ��ت��ه��ا م��ق��لَّ��دًة ع��ل��ي��ه ع��اك��ف��ًة ال��خ��ي��ل ت��رك��ن��ا
ال��م��وع��دي��ن��ا208 ت��نْ��ق��ي ��ام��ات ال��شَّ إل��ى ط��ل��وح ب��ذي ال��ب��ي��وت وأن��زل��ن��ا
ي��ل��ي��ن��ا209 م��ن ق��ت��ادَة ب��ن��ا وش��ذَّ م��ن��ا ال��ح��يِّ ك��الب ه��رَّت وق��د
َط��ح��ي��ن��ا210 ل��ه��ا ال��لِّ��ق��اء ف��ي ي��ك��ون��وا رح��ان��ا ق��وٍم إل��ى ن��ن��ُق��ل م��ت��ى
أج��م��ع��ي��ن��ا211 ق��ص��اع��ة ول��ه��وت��ه��ا ن��ج��ٍد ش��رق��يَّ ِث��ف��ال��ه��ا ي��ك��ون
ت��ش��ت��م��ون��ا أن ال��ِق��َرى ف��أع��ج��ل��ن��ا ِم��نَّ��ا األض��ي��اف م��ن��زل ن��زل��ت��م
ط��ح��ون��ا م��رداًة ��ب��ح ال��صُّ ق��ب��ي��ل ق��راك��م ��ل��ن��ا ف��ع��جَّ ق��ري��ن��اك��م
��ل��ون��ا212 ح��مَّ م��ا ع��ن��ه��م ون��ح��م��ل ع��ن��ه��م ون��ع��فُّ أن��اس��ن��ا ن��ع��مُّ
غ��ش��ي��ن��ا213 إذا ��ي��وف ب��ال��سُّ ون��ض��رب ع��نَّ��ا ال��ن��اُس ت��راخ��ى م��ا ن��ط��اع��ن
ي��خ��ت��ل��ي��ن��ا214 ب��ب��ي��ٍض أو ذواب��ل ل��دن ال��خ��طِّ��ي ق��ن��ا م��ن ب��س��م��ٍر
ف��ت��خ��ت��ل��ي��ن��ا215 ال��رِّق��اب ون��خ��ل��ي��ه��ا ��ا ش��قٍّ ال��ق��وم رءوس ب��ه��ا ن��ش��ق

ولهم لنا وأيام وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه طوال. غر لنا وأيام قوله: 206

طوال.
عاطفة. وروي: والزوزني، خطاب وابن الخطيب رواية هذه عليه. عاكفة قوله: 207

الخطيب. رواية من سقط البيت هذا إلخ. … طلوح بذي البيوت وأنزلنا قوله: 208

وقد وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … الحي كالب هرت وقد قوله: 209

إلخ. … منا الجن كالب هرت
خطاب. بن محمد رواية من َسَقَطا بعده وما البيت هذا إلخ. … تنقل متى قوله: 210

واآلخر طيئ جبل أحد وهو سلمى، رشقي وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه نجد. رشقي قوله: 211

أجأ.
األعداء عنهم ندافع خطاب: بن محمد وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … أناسنا نعمُّ قوله: 212

إلخ. … قدًما
وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … عنا الناس تراخى ما نطاعن قوله: 213

َعنَّا. الصف تراخى ما
يعتلينا. ببيض أو خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه يختلينا. ببيض أو قوله: 214

فيختلينا. خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه فتختلينا. الرقاب ونخليها قوله: 215
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ي��رت��م��ي��ن��ا216 ب��األم��اع��ز وُس��وٌق ف��ي��ه��ا األب��ط��ال ج��م��اج��م ك��أن
ال��دَّف��ي��ن��ا217 اء ال��دَّ وي��خ��رج ع��ل��ي��ك ي��ب��دو ال��ض��غ��ن ب��ع��د ��غ��ن ال��ضَّ وإنَّ
ي��ب��ي��ن��ا218 ح��ت��ى دون��ه ن��ط��اع��ن َم��َع��دٌّ َع��ِل��َم��ْت ق��د ال��م��ج��د ورث��ن��ا
ي��ل��ي��ن��ا219 م��ن ن��م��ن��ع األح��ف��اض ع��ن خ��رَّت ال��ح��يِّ ع��م��اد إذا ون��ح��ن
ي��تَّ��ق��ون��ا220 م��اذا ي��درون ف��م��ا ب��رٍّ غ��ي��ر ف��ي رءوس��ه��م ن��ج��ذُّ
الع��ب��ي��ن��ا ب��أي��دي م��خ��اري��ٌق وف��ي��ه��م ف��ي��ن��ا س��ي��وف��ن��ا ك��أن
ط��ل��ي��ن��ا أو ب��أرج��واٍن خ��ض��ب��ت وم��ن��ه��م م��نَّ��ا ث��ي��اب��ن��ا ك��أنَّ
ي��ك��ون��ا أن ال��م��ش��بَّ��ه ال��ه��ول م��ن ح��يٌّ ب��اإلس��ن��اف ع��يَّ م��ا إذا
ال��س��اب��ق��ي��ن��ا221 وك��ن��ا م��ح��اف��ظ��ًة ح��دٍّ ذات ره��وة م��ث��ل ن��ص��ب��ن��ا
م��ج��رَّب��ي��نَ��ا222 ال��ح��روب ف��ي وش��ي��ٍب م��ج��ًدا ال��ق��ت��ل ي��رون ب��ش��ب��اٍن
ب��ن��ي��ن��ا ع��ن ب��ن��ي��ه��م م��ق��ارع��ًة ج��م��ي��ع��ا ك��لِّ��ه��م ال��ن��اس ُح��ديَّ��ا
ث��ب��ي��ن��ا223 ُع��ص��بً��ا خ��ي��ل��ن��ا ف��ت��ص��ب��ح ع��ل��ي��ه��م خ��ش��ي��ت��ن��ا ي��وم ��ا ف��أمَّ
م��ت��ل��بِّ��ب��ي��ن��ا224 غ��ارًة ف��ن��م��ع��ن ع��ل��ي��ه��م ن��خ��ش��ى ال ي��وم وأم��ا

محمد وروى وتخال، الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … فيها األبطال جماجم كأن قوله: 216

لتختال. مفعول وهو وسوقا، وروي: منهم، خطاب: بن
ساقط البيت وهذا يفشو، الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه يبدو. الضغن بعد الضغن وإن قوله: 217

بعده. وما هو خطاب بن محمد رواية من
يلينا. حتى وروي: النون، بضم نبينا حتى وروي: غريها، من أصح الياء فتح رواية يبينا. حتى قوله: 218

األحفاض. عىل الخطبي: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … األحفاض عن قوله: 219

نجذ خطاب: بن محمد وروى بر، غري يف رءوسهم نحز الخطيب: رواية إلخ. … رءوسهم نجذ 220

إلخ. … يدرون وما وتر غري يف رءوسهم
املسنفينا. وكنا وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطاب رواية هذه السابقينا. وكنا قوله: 221

بفتيان. خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … بشبان قوله: 222

فتصبح الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه ثبينا. عصبًا خلينا فتصبح قوله: 223

يشبهه. ما عىل الكالم من ظرف وسيأتي شاذ، وثبني متلببينا، غارة
يف فتصبح الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه متلببينا. غارة فتمعن قوله: 224

ثبينا. مجالسنا
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وال��ح��زون��ا ��ُه��ول��ة ال��سَّ ب��ه ن��دقُّ ب��ك��ٍر ب��ن ُج��َش��م ب��ن��ي م��ن ب��رأٍس
ون��ي��ن��ا225 ق��د وأنَّ��ا ت��ض��ع��ض��ع��ن��ا أنَّ��ا األق��وام ي��ع��ل��م ال أال
ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ج��ه��ل ف��وق ف��ن��ج��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا أح��ٌد ي��ج��ه��ل��ْن ال أال
ق��ط��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا ل��ق��ي��ل��ك��م ن��ك��ون ه��ن��ٍد ب��ن ع��م��رو م��ش��ي��ئ��ٍة ب��أيِّ
وت��زدري��ن��ا226 ال��وش��اَة ب��ن��ا ت��ط��ي��ع ه��ن��ٍد ب��ن ع��م��رو م��ش��ي��ئ��ٍة ب��أيِّ
م��ق��ت��وي��ن��ا227 ��ك ألمِّ ُك��نَّ��ا م��ت��ى روي��ًدا وأوع��دن��ا ت��ه��دَّدن��ا
ت��ل��ي��ن��ا228 أن ق��ب��ل��ك األع��داء ع��ل��ى أع��ي��ت ع��م��رو ي��ا ق��ن��ات��ن��ا ف��إنَّ

ال أال خطاب: بن محمد وروى الخطيب، رواية من ساقط البيت هذا إلخ. … األقوام يعلم ال أال قوله: 225

إلخ. … األقوام يحسب
هذا أن عىل قبيحة رضورة فيه وتزدرينا، وقوله: الخطيب قال وتزدرينا. الوشاة بنا تطيع قوله: 226

فعله، عليه عبت إذا الرجل عىل زريت يقال: إنما أنه فيه التي والرضورة السكيت، ابن يرِوه لم البيت
علينا وهى يقال إنما ألنه األول؛ يف ما الرضورة من وفيه وتزهينا، يروى: به، قرصت إذا به وازدريت

وهو: هذا قبل بيتًا خطاب بن محمد وزاد تكرب، إذا فالن

األرذلينا نكون أنا ترى هند بن عمرو مشيئة بأي

باملضارع وتوعدنا تهددنا وروي: الفعلني، يف األمر عىل بالجزم يُروى إلخ. … وتوعدنا تهددنا قوله: 227

يستشهدون وبه امليم، فتح عىل الرواة أكثر مقتوينا. وقوله: أمِهْلنا. أي رويدا. وقوله: اإلخبار، عىل فيهما
قال النسبة. ياء ُحِذَفْت تصحيح َجْمَع ُجِمَع فلما املشددة، النسبة بياء مقتويٍّ جمع مقتوين أن عىل
برصي ُجِمَع إذا كما ومقتويني، مقتويون يقال: أن جمع إذا — مقتوي يعني — قياسه كان جني: ابن
اإلضافة لنية الالم ت فصحَّ النسبة، لياء معاقبًا الجمع علم جعل أنه إال وكوفيون. برصيون قيل: وكويف،
األعلون هم يقال: كما ومقتني مقتون يُقال: وأن الساكنني، اللتقاء حذفها لوجب ذلك ولوال النسبة، أي
أن الصحاح ويف انتهى. زائد، والجمع النسبة، ياء من الجمع علم تعويض إىل ترى فقد واملصطفون،
يف والواو مقتوين، ورجالن مقتوين رجل يقال: واملؤنث والجمع واملثنى الواحد فيه يستوي مقتوين
قال الواو. فتح نوادره يف عليه زيد أبو وزاد بالرفع، منونة والنون مكسورة، عبيدة أبي رواية يف مقتوين
الحسن أبي غري رشحها ومن ذكرها، َمن أََر ولم امليم، ضم وهو أخرى لغة وفيه البغدادي: القادر عبد
فمن تركناه، مفيًدا البغداديات يف له كالًما ونقل عيل، أبي وغري زيد، أبي نوادر عىل كتبه فيما األخفش

الكربى. الشواهد من الخمسمائة بعد والخمسني الثالث الشاهد برشح فعليه يشء نفسه يف بقي
قناتنا. وأن خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … قناتنا فإن قوله: 228
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زب��ون��ا229 ع��َش��ْوَزن��ًة وول��ت��ه��م اش��م��أزَّت ب��ه��ا ال��ث��ق��اُف ع��ضَّ إذا
وال��ج��ب��ي��ن��ا230 ��ف ال��م��ث��قَّ ق��ف��ا ت��ش��جَّ أرنَّ��ت ان��ق��ل��ب��ت إذا ع��ش��وزن��ًة
األوَّل��ي��ن��ا231 خ��ط��وب ف��ي ب��ن��ق��ٍص ب��ك��ٍر ب��ن ُج��ش��م ف��ي ح��دَّث��ت ف��ه��ل
دي��نَ��ا232 ال��م��ج��د ح��ص��ون ل��ن��ا أب��اح س��ي��ٍف ب��ن ع��ل��ق��م��ة م��ج��د ورث��ن��ا
ال��ذَّاخ��ري��ن��ا233 ذخ��ر ن��ع��م زه��ي��ًرا م��ن��ه��م وال��خ��ي��ر م��ه��ل��ه��ًال ورث��ت
األك��رم��ي��ن��ا234 ت��راث ن��ل��ن��ا ب��ه��م ج��م��ي��ًع��ا وك��ل��ث��وًم��ا وع��تَّ��ابً��ا
ال��م��ح��ج��ري��ن��ا235 ون��ح��م��ي ن��ح��م��ى ب��ه ع��ن��ه ح��دث��ت ال��ذي ال��ب��رة وذا
ول��ي��ن��ا236 ق��د إالَّ ال��م��ج��د ف��أيُّ ك��ل��ي��ب ��اع��ي ال��سَّ ق��ب��ل��ه وم��ن��ا

وولته. خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … وولتهم قوله: 229

قفا يدق الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه إلخ. … املثقف قفا تشج قوله: 230

املثقف.
عن خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … جشم يف حدثت فهل قوله: 231

بكر. بن جشم
حصون وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه دينَا. املجد حصون لنا أباح قوله: 232

حينَا. املجد حصون وروي: دينَا. الحرب
تكون أن ويجوز تفضيله، منه يف وِمن زائدة، الخري يف الالم إلخ. … منه والخري مهلهال ورثت قوله: 233

كان وإنما للخري، بيان عطف وزهري مهلهل، من خريًا ورثت أي منه؛ خريًا والخري أي: بمحذوف؛ متعلقة
نعم، فاعل الذاخرينا ذخر الذاخرينا. ذخر فنعم وقوله: أبيه، قبل من جده ألنه مهلهل؛ من خريًا زهري
يريد: مضاف حذف عىل زهري الذاخرين ذخر نعم يف باملدح واملخصوص البغدادي: القادر عبد وقال

لالفتخارية. ورشفه مجده أي زهري؛ الذاخرين ذخر فنعم زهري ومجد مهلهل، مجد ورثت
تراث وروي: خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه األكرمينا. تراث نلنا بهم قوله: 234

تدخلها وال تفرد، ال أجمعني ألن للتأكيد؛ تكون التي أجمعني هذه وليست جماعتهم يعني األجمعينا
الحال. عىل نصب وجميًعا األكرمني مساعي وروي: معرفة، ألنها والالم؛ األلف

لشعرات الربة ذا وسمي تيم، بن زهري بن كعب اسمه تغِلب بني من رجل الربة ذو الربة. وذا قوله: 235

ونحمي وقوله: أنفه، عىل كانت الشعرات إن وقيل: البعري، أنف يف كالربة مدورة أنفه تحت كانت
امللجئينا. الخطيب وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه املحجرينا.

النصب. النحويني بعض وأنكر الرفع، رواية من أكثر النصب رواية إلخ. … املجد فأي قوله: 236
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ال��ق��ري��ن��ا237 نَ��ِق��ُص أو ال��ح��ب��ل ن��ج��ذُّ ب��ح��ب��ٍل ق��ري��ن��ت��ن��ا ن��ع��ق��د م��ت��ى
ي��م��ي��ن��ا238 ع��ق��دوا إذا وأوف��اه��م ذم��اًرا أم��ن��ع��ه��م ن��ح��ن ون��وج��د
ال��رَّاف��دي��ن��ا239 رف��د ف��وق رف��دن��ا خ��زازى ف��ي أوق��د غ��داة ون��ح��ن
ال��دَّري��ن��ا240 ال��خ��ور ال��ج��ل��ة ت��ش��فُّ أراط��ى ب��ذي ال��ح��اب��س��ون ون��ح��ن
ُع��ِص��ي��نَ��ا241 إذا ال��ع��ازم��ون ون��ح��ن أُط��ع��ن��ا إذا ال��ح��اك��م��ون ون��ح��ن
رض��ي��ن��ا ل��م��ا اآلخ��ذون ون��ح��ن س��خ��ط��ن��ا ل��م��ا ال��تَّ��ارك��ون ون��ح��ن
أب��ي��ن��ا242 ب��ن��و األي��َس��ِري��ن وك��ان ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا األي��َم��ِن��ي��ن وك��ن��ا
ي��ل��ي��ن��ا ف��ي��م��ن ص��ول��ًة وص��ل��ن��ا ي��ل��ي��ه��م ف��ي��م��ن ص��ول��ًة ف��ص��ال��وا
��دي��ن��ا م��ص��فَّ ب��ال��م��ل��وك وأُبْ��نَ��ا ��ب��اي��ا وب��ال��سَّ ب��ال��نِّ��ه��اب ف��آب��وا
ال��ي��ق��ي��ن��ا243 م��ن��ا ت��ع��رف��وا ��ا أل��مَّ إل��ي��ك��م ب��ك��ٍر ب��ن��ي ي��ا إل��ي��ك��م

وروى الوصل، تجز الخطاب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … بحبل قرينتنا نعقد متى قوله: 237

إلخ. … الحبل بحز بقوم قرينتنا نعقد متى وروي: الوصل، تجد خطاب: بن محمد
يف وبالجملة نحن، خرب يكون أن عىل الخطيب: قال أمنعهم، برفع يروى أمنعهم. نحن ونوجد قوله: 238

التوكيد، معنى وفيها للمضمر، صفة يكون أن أحدهما: معنيني؛ عىل فنحن نصب، ومن نصب، موضع
نائب أن عليه ويعكر نوجد، فاعل عن نائب نحن أن يظهر فيما فاعله ومعنى فاعله، يكون أن واآلخر

للمسترت. توكيد فنحن استتاره، يجب فاعله أو مثله
خزاز، الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه خزازى. يف أوقد غداة ونحن قوله: 239

لغتان. أنهما يعني الغارة؛ غداة عليه يوقدون كانوا جبل كسحاب؛ أو خزازى القاموس: ويف
بذي خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه أراطى. بذي الحابسون ونحن قوله: 240

لغتان. أنهما ياقوت وذكر أراط،
وهذا عصينا، إذا العاصمون ونحن وروي: الخطيب، رواية هذه إلخ. … الحاكمون ونحن قوله: 241

والزوزني. خطاب بن محمد رواية من بعده وما هو ساقط البيت
خطاب: بن محمد وروى والخطيب، الزوزني رواية هذه إلخ. … األيمنني وكنا قوله: 242

أبينا بني األيرسون وكان التقينا إذا األيمنني فكنا

أملا خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … ومنكم منا تعرفوا أملا قوله: 243

تعلموا.
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وي��رت��م��ي��ن��ا ي��طَّ��ِع��نَّ ك��ت��ائ��ب وم��ن��ك��م م��ن��ا ت��ع��رف��وا ��ا أل��مَّ
وي��ن��ح��ن��ي��ن��ا244 ي��ق��م��ن وأس��ي��اٌف ال��ي��م��ان��ي وال��ي��ل��ب ال��ب��ي��ض ع��ل��ي��ن��ا
غ��ص��ون��ا245 ل��ه��ا ال��نِّ��ط��اق ف��وق ت��رى دالٍص س��اب��غ��ٍة ك��لُّ ع��ل��ي��ن��ا
ج��ون��ا246 ال��ق��وم ج��ل��ود ل��ه��ا رأي��ت ي��وًم��ا األب��ط��ال ع��ن ُوِض��َع��ْت إذا
ج��ري��ن��ا247 إذا ال��رَّي��اح ��ق��ه��ا ت��ص��فِّ غ��دٍر م��ت��ون غ��ض��ون��ه��نَّ ك��أنَّ
واف��تُ��ِل��ي��ن��ا ن��ق��اِئ��ذَ ل��ن��ا ع��رف��ن ُج��ْرٌد ال��رَّوع غ��داة وت��ح��م��ي��ن��ا
بَ��ِل��ي��ن��ا248 ق��د ال��رص��ائ��ع ك��أم��ث��ال ُش��ْع��ثً��ا وخ��رج��ن دوارًع��ا وردن
بَ��ِن��ي��ن��ا م��ت��ن��ا إذا ون��ورث��ه��ا ص��دٍق آب��اء ع��ن ورث��ن��اه��نَّ
ت��ه��ون��ا249 أو ��م تُ��َق��سَّ أن ن��ح��اذر ح��س��اٌن ب��ي��ٌض آث��ارن��ا ع��ل��ى
ُم��ْع��ِل��ِم��ي��ن��ا250 ك��ت��ائ��ب الق��وا إذا ع��ه��ًدا ب��ع��ول��ت��ه��نَّ ع��ل��ى أخ��ذن
م��ق��رَّن��ي��ن��ا251 ال��ح��دي��د ف��ي وأس��رى وب��ي��ًض��ا أف��راًس��ا ل��ت��س��ت��ل��بُ��نَّ

نائب. والضمري للمفعول بالبناء يَُقْمَن وروي: فاعله، والضمري الياء بفتح روي يقمن. وأسياف قوله: 244

وروى النطاق، فوق ترى الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … النطاق تحت ترى قوله: 245

النجاد. تحت ترى خطاب: بن محمد
عىل خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه يوًما. األبطال عن وضعت إذا قوله: 246

األبطال.
متونهن كأن خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … غضونهن كأن قوله: 247

جرينا. إذا بدل عرينا إذا ويروى: غدر، متون
الخطيب. رواية من سقط البيت هذا إلخ. … دوارًعا وردن قوله: 248

أن نحاذر كرام بيض الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … حسان بيض آثارنا عىل قوله: 249

تفارق. أن نحاذر حسان بيض خطاب: بن محمد وروى نفارق،
عىل أخذن وروي: فوارس، القوا إذا الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه كتائب. القوا إذا قوله: 250

خطاب: بن محمد وروى نذًرا، بعولتهن

معلمينا فوارس الَقْوا إذ عهًدا فوارسهن عىل أخذن

معنى فيه ألن قبله؛ البيت يف عهًدا بعولتهن عىل أخذن جواب لتستلني إلخ. … أفراًسا لتستلبن قوله: 251

الواو، فخذفت الساكنة، والنون الواو فالتقت املعتمد عىل الرفع نون فحذفت لتستلبونَنَّ وأصله القسم،
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ق��ري��ن��ا م��خ��اف��تَ��ن��ا اتَّ��خ��ذوا ق��د ح��يٍّ وك��لُّ ب��ارزي��ن ت��ران��ا
��ارب��ي��ن��ا ال��شَّ م��ت��ون اض��ط��رب��ت ك��م��ا ال��ُه��َويْ��نَ��ى ي��م��ش��ي��ن م��ارح��ن إذا
ت��م��ن��ع��ون��ا252 ل��م إذا ب��ع��ول��ت��ن��ا ل��س��ت��م وي��ق��ل��ن ج��ي��ادن��ا يَ��ق��تْ��َن
ح��ي��ي��ن��ا253 وال ب��ع��ده��نَّ ل��ش��يءٍ ب��ق��ي��ن��ا ف��ال ن��ح��ِم��ِه��نَّ ل��م إذا
وِدي��نَ��ا َح��َس��بً��ا ب��م��ي��َس��ٍم خ��ل��ط��ن ب��ك��ٍر ب��ن ُج��َش��ِم ب��ن��ي م��ن ظ��ع��ائ��ن
ك��ال��ق��ل��ي��ن��ا254 ��واع��د ال��سَّ م��ن��ه ت��رى ض��رٍب م��ث��ل ال��ظَّ��ع��ائ��ن م��ن��ع وم��ا
أج��م��ع��ي��ن��ا255 ط��رٍّا ال��ن��اس ول��دن��ا م��س��لَّ��الٌت ��ي��وف وال��سُّ ك��أنَّ��ا
ال��ك��ري��ن��ا ب��أب��ط��ح��ه��ا ح��زاورٌة تُ��َدْه��ِدي ك��م��ا ال��رُّءوس يَ��َدْه��ُدوَن
ب��ن��ي��ن��ا256 ب��أب��ط��ح��ه��ا ق��ب��ٌب إذا م��ع��دٍّ م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ع��ل��م وق��د
اب��تُ��ِل��ي��ن��ا257 إذا ال��م��ه��ل��ك��ون وأن��ا ق��درن��ا إذا ال��م��ط��م��ع��ون ب��أن��ا

قال: بالياء، أفراًسا ليستلني الزوزني: وروى وبيًضا، أبدانًا ليستلبن خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى
القصيدة. هذه من ليس البيت هذا املفضل: قال األعداء، أفراس خيلنا ليستلب أي

يقدن وروي: خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … جيادنا يفتن قوله: 252

جيادنا.
بخرب بقينا فال خطاب: بن محمد وروى الخطيب، رواية هذه إلخ. … بقينا فال نحمهن لم إذا قوله: 253

الزوزني. رواية من ساقط البيت وهذا بعدهن،
استعماله يجوز أنه إال قياسيٍّا شاذ الجمع وهذا القلة، جمع القلني كالقلينا. السواعد منه ترى قوله: 254

قلة، يف اجتمعت الرشوط وهذه تكرس، ولم التأنيث هاء عنها وعوض الُمها، ُحِذَفْت ثالثية كلمة كل يف
الصبيان. بها يلعب خشبة وهي

محمد منهما األول وروى الزوزني، رواهما بعده وما البيت هذا إلخ. … والسيوف كأنَّا قوله: 255

الخطيب. يروهما ولم خطاب، بن
غري خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … معد من القبائل علم وقد قوله: 256

فخر.
الخطيب: وروى معنى، كبري تحتها وليس الزوزني، رواية هذه إلخ. … قدرنا إذا املطمعون بأنا قوله: 257

شديدة. سنة أي كحل؛ بكل املطعمون بأنا
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ش��ي��ن��ا258 ب��ح��ي��ث ال��ن��ازل��ون وأن��ا أردن��ا ل��م��ا ال��م��ان��ع��ون وأنَّ��ا
َرِض��ي��ن��ا259 إذا اآلخ��ذون وأنَّ��ا َس��ِخ��ط��ن��ا إذا ال��ت��ارك��ون وأن��ا
ُع��ِص��ي��ن��ا260 إذا ال��ع��ارم��ون وأنَّ��ا أُِط��ع��ن��ا إذا ال��ع��اص��م��ون وأنَّ��ا
وط��ي��ن��ا261 ك��ِدًرا غ��ي��رن��ا وي��ش��رب ص��ف��ًوا ال��م��اء وردن��ا إذا ون��ش��رب
وج��دت��م��ون��ا262 ف��ك��ي��ف ودع��م��يٍّ��ا ع��ن��ا ��اح ال��طَّ��مَّ ب��ن��ي أب��ل��غ أال
ف��ي��ن��ا263 ال��ذُّلَّ ن��ق��رَّ أن أب��ي��ن��ا خ��س��ًف��ا ال��نَّ��اس س��ام ال��َم��ْل��ك م��ا إذا

الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … أردنا ملا املانعون وأنا قوله: 258

الجفونا زايلت البيض ما إذا بلينا ملا املانعون وأنا

إلخ. … أردنا بما الحاكمون وأنا خطاب: بن محمد وروى
خطاب: بن محمد وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … سخطنا إذا التاركون وأنا قوله: 259

هوينا ملا اآلخذون وأنا سخطنا ملا التاركون وأنا

بعده: وزاد
ابتُِلينا إذا الضاربون وأنَّا نقمنا إذا الطالبون وأنَّا

الخطيب: وروى
أتينا إذا املهلكون وأنا قدرنا إذا املنعمون وأنا

الخطيب، يروه ولم خطاب، بن ومحمد الزوزني رواية هذه إلخ. … أُِطْعنَا إذا العاصمون وأنا قوله: 260

الحرب. يف محمودة وهي الرشاسة، وهي العرامة، من والعارمون
الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه إلخ. … صفًوا املاء وردنا إن ونرشب قوله: 261

إلخ. … صفًوا املاء الشاربون وأنَّا
أال خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … عنا الطماح بني أبلغ أال قوله: 262

عنا. الطماح بني أرسل أال وروي: الخطيب ويف إلخ، … عنَّا الطماح بني سائل
نقر أن خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه فينا. الذل نقر أن أبينا قوله: 263

فينا. الخسف
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ق��ادري��ن��ا264 ن��ب��ط��ش ح��ي��ن ون��ب��ط��ش ع��ل��ي��ه��ا أم��س��ى وم��ن ال��دُّن��ي��ا ل��ن��ا
ظ��ال��م��ي��ن��ا265 س��ن��ب��دأ ول��ك��نَّ��ا ُظ��ِل��ْم��نَ��ا وم��ا ظ��ال��م��ي��ن ب��غ��اًة
س��ف��ي��ن��ا266 ن��م��ل��ؤه ال��ب��ح��ر ون��ح��ن ع��نَّ��ا ض��اق ح��ت��ى ال��ب��رَّ م��الن��ا
س��اج��دي��ن��ا267 ال��ج��ب��اب��ر ل��ه ت��خ��رُّ ف��ط��اًم��ا ل��ن��ا ال��رَّض��ي��ع ب��ل��غ إذا

السادسة املعلقة

عنرتة وقيل: شداد، بن عمرو ابن وقيل: شداد، بن عنرتة وهو العبيس، شداد بن لعنرتة
عوف بن مخزوم وقيل: ربيعة، بن مخزوم بن قراد بن معاوية بن عمرو بن شداد بن
سعيد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن عبس بن ُقَطيَْعة بن غالب بن مالك بن

وهي: مرض، عيالن بن قيس بن

��م ت��وهُّ ب��ع��د ار ال��دَّ ع��رف��ت ه��ل أم م��ت��ردَّم م��ن ال��ش��ع��راء غ��ادر ه��ل

وهذا عليها، أضحى ومن خطاب: بن ومحمد الخطيب رواية إلخ. … عليها أمىس ومن لنا قوله: 264

الزوزني. رواية من َسَقَطا بعده وما البيت
محمد رواية من ساقط البيت وهذا ظلمنا، وما ظاملني نسمى الخطيب: رواية ظاملني. بغاة قوله: 265

خطاب. بن
سفينًا، نملؤه البحر وظهر الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه سفينًا. نملؤه البحر ونحن قوله: 266

سفينا. نملؤه البحر كذاك خطاب: بن محمد وروى
لنا الفطام بلغ إذا الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ … فطاًما لنا الرضيع بلغ إذا 267

آخرهما يف بيتني خطاب محمد وزاد رضيع، لنا الفطاَم بلغ إذا خطاب: بن محمد وروى إلخ، … صبيٌّ
وهما:

أجمعينا لكندة يا ونادوا بكر وآل املصعبان تنادى
مظبينا فغري تغلب وإن قدًما فغالبون تغلب فإن

الصحابي. مسيك بن لفروة البيتان وهذان
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األع��ج��م268 ك��األص��مِّ ت��ك��لَّ��م ح��ت��ى ي��ت��ك��لَّ��م ل��م ار ال��دَّ رس��م أع��ي��اك
ج��نَّ��م رواك��َد ُس��ف��ٍع إل��ى أش��ك��و ن��اق��ت��ي ط��وي��ًال ب��ه��ا ح��ب��س��ت ول��ق��د
واس��ل��م��ي ع��ب��ل��ة دار ص��ب��اًح��ا وع��م��ي ت��ك��لَّ��م��ي ب��ال��ج��واء ع��ب��ل��ة دار ي��ا
��م269 ال��م��ت��ب��سِّ ل��ذي��ذة ال��ع��ن��اق ط��وع ط��رف��ه��ا غ��ض��ي��ٍض آلن��س��ٍة داٌر
ال��م��ت��ل��وِّم ح��اج��ة ألق��ض��ي ف��دٌن وك��أن��ه��ا ن��اق��ت��ي ف��ي��ه��ا ف��وق��ف��ت
ف��ال��م��ت��ث��لِّ��م270 ��ان ��مَّ ف��ال��صَّ ب��ال��ح��زن وأه��ل��ن��ا ب��ال��ج��واء ع��ب��ل��ة وت��ح��لُّ
ال��ه��ي��ث��م أمِّ ب��ع��د وأق��ف��ر أق��وى ع��ه��ده ت��ق��ادم ط��ل��ٍل م��ن ح��يِّ��ي��َت
م��خ��رم271 اب��ن��َة ِط��َالبُ��ك ع��ل��يَّ ع��س��ًرا ف��أص��ب��ح��ت ال��زَّائ��ري��ن ب��أرض ح��لَّ��ت
ب��م��زع��م272 ل��ي��س أب��ي��ك ل��ع��م��ر زع��ًم��ا ق��وم��ه��ا وأق��ت��ل ع��رًض��ا َع��َل��ْق��تُ��ه��ا

ومحمد والزوزني الخطيب رواية من َسَقَطا بعده وما البيت هذا يتكلم. لم الدار رسم أعياك قوله: 268

وهو: بيتًا املوضع هذا يف خطاب بن محمد وروى األعلم، ورواهما خطاب بن

املجرنثم نؤيها من وبقية خصائص بينهن رواكد إال

املجتمع. واملجرنثم: األثايف، بني الُفرج والخصائص: األثايف، الرواكد: قال
خطاب. بن ومحمد والزوزني األعلم ورواه الخطيب، يروه لم إلخ. … آلنسة دار قوله: 269

وهو: غريه، رواية يف نره لم بيتًا هنا خطاب بن محمد زاد إلخ. … عبلة وتحل قوله: 270

املبهم الحديد حلق يف وأظل تجرها الخزوز يف عبلة وتظل

وروى خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … الزائرين بأرض حلت قوله: 271

عبيدة: أبو

مخرم ابنة طالبها عيلَّ عًرسا فأصبحت العاشقني مزاري شطت

األصمعي رواية وعىل املخاطبة، بكاف كلهم رووه فإنهم طالبها؛ قوله: إال الرواية بهذه األصمعي ورواه
األعلم. اقترص

األعلم: وروى والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه بمزعم. ليس أبيك لعمر زعًما قوله: 272

وأقتل فيه: والشاهد الحال، باب يف النحويون به يستشهد البيت وهذا بمزعم، ليس البيت ورب زعًما
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ال��م��ك��رم273 ال��م��ح��بِّ ب��م��ن��زل��ة م��ن��ي غ��ي��ره ت��ظ��نِّ��ي ف��ال ن��زل��ت ول��ق��د
ب��ال��غ��ي��ل��م274 وأه��ل��ن��ا ب��ع��ن��ي��زت��ي��ن أه��ل��ه��ا ت��ربَّ��ع وق��د ال��م��زار ك��ي��ف
م��ظ��ل��م ب��ل��ي��ٍل رك��ابُ��ُك��م ��ت زمَّ ف��إن��م��ا ال��ف��راق أزم��ع��ِت ك��ن��ت إن
ال��خ��م��خ��م275 ح��بَّ ت��س��فُّ ال��دِّي��ار وس��ط أه��ل��ه��ا ح��م��ول��ة إال راع��ن��ي م��ا
األس��ح��م276 ال��غ��راب ك��خ��اف��ي��ة س��وًدا ح��ل��وب��ًة وأرب��ع��ون اث��ن��ت��ان ف��ي��ه��ا

األلفية: يف قال فيه، تكون ال أن وحقه بالواو، فاقرتن مثبَت مضارع وهو حاًال وقع حيث قومها،

خلت الواو ومن ضمريًا حوت ثبت بمضارع بدء وذات

والتقدير بامليض مؤَّول واملضارع للعطف فيه الواو وقيل: زعًما، قومها أقتل وأنا التقدير: بأن وأوَّلوه
قومها. وقتلت عرًضا، علقتها

أولهما موضعني؛ يف النحويون به يستشهد البيت هذا إلخ. … مني غريه تظني فال نزلت ولقد قوله: 273

غريه تظني فال والتقدير عندهم، قليل وهو ظن، مفعويل ثاني حذف عىل مني، غريه تظني فال قوله:
أحب عىل جاء مفعول اسم فإنه املحب؛ قوله: وثانيهما املحب، منزلة مني نزولك غري أي ا حقٍّ أو واقًعا
لغة وكأنها حببت، من محبوب الكسائي: قال محبوب، العرب كالم يف والكثري األصل، عىل وهو وأحببت
مفعول اسم واملكرم نحب، ونحن تحب، وأنت أحب، حببت يقال: أنه زيد أبو وحكى تُِرَكْت، أي ماتت قد

أيًضا.
وهو موضع اسم والغيلم: واحد، موضع أنهما ياقوت استظهر عنيزتان: إلخ. … املزار كيف قوله: 274

باملعجمة.
األعلم، اقترص وعليها خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه الخمخم. حب تسف قوله: 275

األعرابي: ابن وروى أسود، حب لها بقلة — املعجمتني الخائني بكرس — والخمخم الشيباني: عمر أبو قال
بضمهما. ويروى املهملتني، الحاءين بكرس الحمحم حب

يجوز أنه عىل النحويون به يستشهد البيت هذا إلخ. … سوًدا حلوبة وأربعون اثنتان فيها قوله: 276

سود وهو بالجمع، وصف وقد للعدد، مفرد مميز حلوبة فإن املعنى؛ باعتبار بالجمع املفرد املميَّز وصف
صالحني يجوز وال صالحون، رجًال عرشون عندي وتقول: األصول: يف الرساج ابن قال سوداء، جمع
درهًما عرشون عندي تقول: وجهان فيه جاز الواحد لفظ عىل جمًعا كان فإن رجل صفة تجعله أن عىل
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ال��م��ط��ع��م277 ل��ذي��ذ م��ق��بَّ��ل��ة ع��ذٍب واض��ٍح غ��روٍب ب��ذي ت��س��ت��ب��ي��ك إذ
ال��ف��م م��ن إل��ي��ك ع��وارض��ه��ا س��ب��ق��ت ب��ق��س��ي��م��ٍة ت��اج��ٍر ف��أرة وك��أنَّ
ب��م��ع��ل��م278 ل��ي��س ال��دِّم��ن ق��ل��ي��ل غ��ي��ٌث ن��ب��ت��ه��ا ��ن ت��ض��مَّ أُنُ��ف��ا روض��ٍة أو
ك��ال��دِّره��م279 ق��رارٍة ك��لَّ ف��ت��رك��ن ح��رٍَّة ب��ك��ٍر ك��لُّ ع��ل��ي��ه ج��ادت
ي��ت��ص��رَّم ل��م ال��م��اء ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ري ع��ش��يَّ��ٍة ف��ك��لَّ وتَ��س��ك��ابً��ا ��ا س��حٍّ

ثالثة خطاب بن محمد وزاد التفسري، أتبعه نصب ومن للعرشين، صفة جعله رفع ومن وجياد، جياًدا
وهي: أبيات

مفعم غدير يف الضفادع مثل وكبارها با الدُّ مثل فصغارها
مغرم عيني بطرف املحب نظر أهلها فارق غداة نظرت ولقد
دمي من أصابك ُسْقٍم من وهللا تملق غري أشفيك لو وأحب

العرب. شعر تشبه وال موضوعة، أنها يخفى ال األبيات وهذه

ورواية والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … غروب بذي تستبيك إذ قوله: 277

الصحيحة. وهي إلخ … ناعم بأصلتي تستبيك إذ األعلم:
وهي: وضعها يخفى وال أبيات، ثالثة بعده خطاب بن محمد زاد إلخ. … أنًفا روضة أو قوله: 278

املتقسم بطرفه املليل نظر مكحولة بمقلة إليه نظرت
أهضم وكشح حسن وبناهد وجهها زيَّن كالنون وبحاجب
املتوسم بربعها الربيع لعب بعدما عبلة بدار مررت ولقد

وروى والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … حرة بكر كل عليها جادت قوله: 279

النحاة عند االستشهاد وفيه حديقة، كل األعلم: وروى إلخ، … فرتكن ثرة عني كل عليها جادت األعلم:
فرتكت، يقول: أن الواجب كان إذ شاذ؛ عندهم وهو معناها، يعترب ولم نكرة، إىل كل أضيفت حيث
بل عني، لكل يعد لم فالضمري تركت، واحدة كل أن ال تركن األعني أن — الدماميني يف كما — وجوابه
األعني مجموع إىل منسوب كالدرهم حديقة كل ترك إذ األعني مجموع أي املجموع من عني كل أفهمه ملا
الغنى كان إذا فأغنَْوني رجل كل عيلَّ جاد يقال: هذا وعىل األعني، أفراد من فرد كل إىل منسوب والجود

فأغناني. قلت: منهم واحد كل من حصل فإن املجموع، من حصل إنما
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ال��م��ت��رنِّ��م280 ��ارب ال��شَّ ك��ف��ع��ل غ��رًدا ب��ب��ارٍح ف��ل��ي��س ب��ه��ا ال��ذُّب��اب وخ��ال
األج��ذم281 ال��زِّن��اد ع��ل��ى ال��م��ك��بِّ ق��دح ب��ذراع��ه ذراع��ه ي��ح��كُّ ه��زًج��ا
م��ل��ج��م282 أده��م س��راة ف��وق وأب��ي��ت ح��ش��يَّ��ٍة ظ��ه��ر ف��وق وت��ص��ب��ح ت��م��س��ي
ال��م��ح��زم ن��ب��ي��ل م��راك��ل��ه ن��ه��ٍد ال��ش��وى ع��ب��ل ع��ل��ى س��رٌج وَح��ِش��يَّ��ِت��ي
م��ص��رَّم ��راب ال��شَّ ب��م��ح��روم لُ��ِع��نَ��ْت ش��دن��يَّ��ٌة داره��ا ت��ب��ل��غ��ن��ي ه��ل
م��ي��ث��م283 ُخ��فٍّ ب��وخ��د األك��ام ت��ط��س زيَّ��اف��ة ��رى ال��سُّ غ��بَّ خ��طَّ��ارٌة
م��ص��لَّ��م284 ال��م��ن��س��م��ي��ن ب��ي��ن ب��ق��ري��ِب ع��ش��يَّ��ًة اإلك��ام أق��ص ف��ك��أن��م��ا
ط��م��ط��م285 ألع��ج��َم ي��م��ان��ي��ٌة ح��زٌق أوت ك��م��ا ال��نِّ��ع��ام ُق��ل��ُص ل��ه ت��أوي

عن األعلم وروى خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … بها الذباب وخال قوله: 280

عبيدة: وأبي األصمعي

املرتنم الشارب كفعل هزًجا وحده يغني بها الذباب وترى

األعلم: وروى والزوزني خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … هزًجا قوله: 281

األجذم الزناد عىل املكب فعل بذراعه ذراعه يسن غرًدا

وروي: والزوزني، خطاب بن ومحمد واألعلم الخطيب رواية هذه ملجم. أدهم رساة فوق وأبيت قوله: 282
صلدم. أجرد رساة فوق وروي: فراشها، ظهر فوق

ميثم، خف بذات خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … األكام تطس قوله: 283

خف. يوقع وروي: ميثم، خف بكل األكام تقص األعلم: وروى
بقريب وقوله: أقص، وكأنما واألعلم: الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … أقص فكأنما قوله: 284
قال: بني، بفتح يعني بنَي؛ بقريب اللغة: أهل بعض وروى قال: بني، بجر الخطيب رواه املنسمني. بني
حذف الذي؛ بمعنى وهي ما أضمر إذا ألنه خطأ؛ القول وهذا بينكم، تقطع لقد قرأ: من بقراءة واحتج
أهل عند فهو بينكم، تقطع لقد قرأ: من قراءة فأما االسم، بعض أضمر فكأنه بالصلة وجاء املوصول،

بينكم. األمر تقطع لقد النحويني من النظر
األعلم: وروى والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … النعام قلص له تأوي قوله: 285

إلخ. … النعام حزق إىل يأوي
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م��خ��يَّ��م286 ل��ه��نَّ ن��ع��ش ع��ل��ى ح��رٌج وك��أنَّ��ه رأس��ه ق��لَّ��ة ي��ت��ب��ع��ن
األص��ل��م ال��طَّ��وي��ل ال��ف��رو ذي ك��ال��ع��ب��د ب��ي��ض��ه ال��ع��ش��ي��رة ب��ذي ي��ع��ود ص��ع��ٍل
ال��دَّي��ل��م287 ح��ي��اض ع��ن ت��ن��ف��ر زوراء ف��أص��ب��ح��ت ال��دح��ُرض��ي��ن ب��م��اء ش��رب��ت
م��ؤوَّم288 ال��ع��ش��يِّ ه��زج م��ن ـ��وح��ش��يِّ ال��ـ ��ه��ا دفِّ ب��ج��ان��ب ت��ن��أى وك��أن��م��ا
وب��ال��ف��م289 ب��ال��ي��دي��ن اتَّ��ق��اه��ا غ��ض��بَ��ى ل��ه ع��ط��ف��ت ك��لَّ��م��ا ج��ن��ي��ٍب ه��رٍّ
ال��م��ت��خ��يِّ��م290 دع��ائ��م وم��ث��ل س��ن��ًدا م��ق��رم��ًدا ��ف��ار ال��سِّ ط��ول ل��ه��ا أب��ق��ى
��م291 م��ه��ضَّ أج��شَّ ق��ص��ب ع��ل��ى ب��رك��ت ك��أن��م��ا ال��رِّداع ج��ن��ب ع��ل��ى ب��رك��ت
ق��م��ُق��م292 ج��وان��ب ب��ه ال��وق��ود ح��شَّ م��ع��ق��ًد ك��ح��ي��ًال أو ُربٍّ��ا وك��أنَّ

حدج. والزوزني: خطاب بن محمد وروى الخطيب، رواية هذه إلخ. … حرج وكأنه قوله: 286

دحرض هما وقيل موضع، اسم والدحرضان الخطيب: قال إلخ. … الدحرضني بماء رشبت قوله: 287

بكر ألبي العمرين باب من أنه عىل النحويون تستشهد البيت وبهذا اآلخر، عىل أحدهما فغلب ووشيع،
والقمر. للشمس والقمرين وعمر،

وكأنما الخطيب: وروى خطاب بن ومحمد الزوزني رواية هذه إلخ. … تنأى وكأنما قوله: 288

األعلم: وروى إلخ، … ينأى

وتزغم مخيلة بعد ـوحيش الـ دفها بجانب ينأى وكأنما

عىل مجرور اآلتي البيت يف هر وقوله: ذكرها املتقدم الناقة ضمري تنأى ففاعل الفوقية املثناة رواية فعىل
ينأى. فاعل أنه عىل مرفوع فهو التحتية املثناة رواية وعىل هزج، من بدل أنه

اتقاه يقال: تخفيفها وروي اتقاها، تاء تشديد هي املشهورة الرواية وبالفم. باليدين اتقاها قوله: 289

وتقاه.
خطاب، بن محمد يروه ولم والزوزني، والخطيب األعلم رواية هذه إلخ. … السفار طول لها أبقى 290

مقرمًدا. موضع ممرًدا وروي:
خطاب: بن ومحمد والخطيب األعلم وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … الرداع جنب عىل بركت قوله: 291

إلخ. … الرداع ماء عىل بركت
الخطيب: قال خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … به الوقود حش قوله: 292

مفعولة، أنها عىل منصوبة وجوانب بحش، مرفوًعا الوقود يكون أن فيجوز املصدر — بالضم — والُوقود
ويكون به، يختلط ال أي يشء يخلطه ال هذا يقال: كما اتََّقَد أي احتش بمعنى حش يكون أن ويجوز
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ال��م��ك��دم293 ال��ف��ن��ي��ق م��ث��ل زيَّ��اف��ٍة ج��س��رٍة ع��ض��وٍب ِذْف��َري م��ن ي��ن��ب��اع
ال��م��س��ت��ل��ث��م ال��ف��ارس ب��أخ��ذ َط��بٌّ ف��إن��ن��ي ال��ق��ن��اع ج��ون��ي ت��غ��دف��ي إن
أظ��ل��م294 ل��م إذا م��خ��ال��ط��ت��ي س��م��ٌح ف��إن��ن��ي ع��ل��م��ت ب��م��ا ع��ل��يَّ أث��ن��ي
ال��ع��ل��ق��م ك��ط��ع��م م��ذاق��ت��ه م��رٌّ ب��اس��ٌل ظ��ل��م��ى ف��إنَّ ظ��ل��م��ت ف��إذا
ال��م��ع��ل��م ب��ال��م��ش��وف ال��ه��واج��ر رك��د ب��ع��دم��ا ال��َم��َدام��ٍة م��ن ش��رب��ت ول��ق��د
م��ق��دَّم ��م��ال ال��شَّ ف��ي ب��أزه��ر ُق��ِرنَ��ْت أس��رٍَّة ذات ص��ف��راء ب��زج��اج��ٍة
ي��ك��ل��م ل��م واف��ٌر وع��رض��ي م��ال��ي م��س��ت��ه��ل��ٌك ف��إن��ن��ي ش��رب��ت ف��إذا
وت��ك��رُّم��ي ش��م��ائ��ل��ي ع��ل��م��ِت وك��م��ا ن��ًدى ع��ن ��ر أق��صِّ ف��م��ا ص��ح��وت وإذا
األع��ل��م ك��ش��دق ف��رص��ت��ه ت��م��ك��و ًال م��ج��دَّ ت��رك��ت غ��ان��ي��ٍة وح��ل��ي��ل
ال��ع��ن��دم295 ك��ل��ون ن��اف��ذٍة ورش��اش ط��ع��ن��ٍة ب��ع��اج��ل ل��ه ي��داي س��ب��ق��ت
ت��ع��ل��م��ي296 ل��م ب��م��ا ج��اه��ل��ًة ك��ن��ت إن م��ال��ٍك اب��ن��ة ي��ا ال��خ��ي��ل س��أل��ت ه��ال

وهو: بيتًا هنا خطاب بن محمد وزاد إلخ، … به القيان حش األعلم: ورواية الظرف، عىل منصوبة جوانب

مكرم قصار شعر عىل منها جاسًدا فأصبح الذفرى به نضحت

من ينهم خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … ذفرى من ينباع قوله: 293

بالراء. ومكرم حرة غضوب األعلم: وروى إلخ، … جرسة غضوب ذفرى
ومحمد األعلم وروى مخالقتي، سهل فإنني الخطيب: رواية إلخ. … علمت بما عيلَّ أثنى قوله: 294

مخالقتي. سمح والزوزني: خطاب بن
الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه إلخ. … طعنة بعاجل له يداي سبقت قوله: 295

رضبة. بعاجل
وروى القوم، سألت هال األعلم: وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … الخيل سألت هال قوله: 296

وهو: بيتًا وزاد الحي سألت هال خطاب: بن محمد

وتكرمي في تعفُّ يديك يمأل صحبتي يف واسأيل تسأليني ال
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م��ك��لَّ��م297 ال��ك��م��اة تَ��ع��اَوَرُه ن��ه��ٍد س��اب��ٍح رح��ال��ة ع��ل��ى أزال ال إذ
ع��رم��رم298 ��ي ال��ق��سِّ ح��ص��د إل��ى ي��أوي وت��ارًة ل��ل��طِّ��ع��ان ي��ج��رَّد ط��وًرا
ال��م��غ��ن��م ع��ن��د وأع��فُّ ال��وع��ى أغ��ش��ى أن��ن��ي ال��وق��ي��ع��ة ش��ه��د م��ن ي��خ��ب��رك
وت��ك��رُّم��ي299 ال��ح��ي��ا ع��ن��ه��ا ف��ي��ص��دن��ي ح��وي��تُ��ه��ا أش��اء ل��و م��غ��ان��م ف��أرى
م��س��ت��س��ل��م300 وال ه��ربً��ا م��م��ع��ٍن ال ن��زال��ه ال��ك��م��اة ك��ره ��ٍج وم��دجَّ
م��ق��وَّم301 ال��ك��ع��وب ص��دق ��ٍف ب��م��ث��قَّ ط��ع��ن��ٍة ب��ع��اج��ل ��ي ك��فِّ ل��ه ج��ادت
��رَّم302 ال��ضُّ ال��ذِّئ��اب م��ع��ت��سَّ ب��ال��لَّ��ي��ل ج��رس��ه��ا ي��ه��دي ال��ف��رغ��ي��ن ب��رح��ي��ب��ة
ب��م��ح��رَّم303 ال��ق��ن��ا ع��ل��ى ال��ك��ري��م ل��ي��س ث��ي��اب��ه األص��مِّ ب��ال��رَّم��ح ف��ش��ك��ك��ت
وال��م��ع��ص��م304 ب��ن��ان��ه ُح��س��ن ي��ق��ض��م��ن يَ��ن��ش��نَ��ُه ��ب��اع ال��سِّ ج��َزَر ف��ت��رك��ت��ه
ُم��ع��ل��م ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ام��ي ع��ن ب��ال��س��ي��ف ف��روَج��ه��ا ه��ت��ك��ت س��اب��غ��ة وم��ش��ك

التائني، إحدى فحذف تتعاوره أي وتعاوره؛ قال: الراء، ضم الخطيب رواية الكماة. تعاوره قوله: 297

الروايتني. عىل فاعله والكماة ماٍض، فعل وهو التاء، بفتح تعاَوره وروي:
األعلم: وروى والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه إلخ. … للطعان يجرد طوًرا قوله: 298

إلخ. … للطعان يعرض طوًرا
محمد ورواه الزوزني، وال الخطيب وال األعلم يروه لم البيت هذا إلخ. … املغانم فأرى قوله: 299

زاد. ا ممَّ غريه يف كما يشء منه النفس ويف خطاب، بن
مفعول. أو فاعل اسم وكرسها الجيم بفتح يروى ومدجج. قوله: 300

خطاب: بن ومحمد الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … طعنة بعاجل كفى له جادت قوله: 301

الفتاة. صدق بمثقف طعنة بمارن األعلم: وروى طعنة، بعاجيل له يداي جادت
إلخ، … السباح معتس األعلم: وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه الرضم. الذئاب معتس بالليل قوله: 302

خطاب. بن محمد رواية من ساقط البيت وهذا
األعلم: وروى والزوزني، خطاب بن ومحمد الخطيب رواية هذه ثيابه. األصم بالرمح فشككت 303

وهو: بيتًا هنا خطاب بن محمد وزاد فشككت، موضع كمشت وروي: الطويل، بالرمح

العندم كلون نافذة برشاش لهذَما سنانًا ثغرته أوجرت

موضع: يعجمن، خطاب: بن محمد وروى الزوزني، رواية هذه واملعصم. بنانه حسن يقضمن قوله: 304

واملعصم. رأسه قلة بني ما والخطيب: األعلم وروى يقضمن،
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م��ل��وَّم ال��تَّ��ج��ار غ��اي��ات ه��تَّ��اك ش��ت��ا إذا ب��ال��ق��داح ي��داه زب��ٍذ
��م ت��ب��سُّ ل��غ��ي��ر ن��واج��ذه أب��دى أري��ده ن��زل��ت ق��د رآن��ي ل��م��ا
ِم��ْخ��ذَِم ال��ح��دي��دة ص��اف��ي ب��م��ه��نَّ��ٍد ع��ل��وت��ه ث��مَّ ب��ال��رم��ح ف��ط��ع��ن��ت��ه
ب��ال��ع��ظ��ل��م305 ورأس��ه ال��لُّ��ب��ان خ��ض��ب ك��أن��م��ا ال��نَّ��ه��ار م��دَّ ب��ه ع��ه��دي
ب��ت��وأم306 ل��ي��س ��ب��ت ال��سَّ ن��ع��ال ي��ح��ذَى س��رح��ٍة ف��ي ث��ي��اب��ه ك��أن ب��ط��ٍل
ت��ح��رم307 ل��م ول��ي��ت��ه��ا ع��ل��يَّ ح��رم��ت ل��ه ح��لَّ��ت ل��م��ن ق��ن��ٍص م��ا ش��اة ي��ا
واع��ل��م��ي308 ل��ي أخ��ب��اره��ا ��س��ي ف��ت��ج��سَّ اذه��ب��ي ل��ه��ا وق��ل��ت ج��اري��ت��ي ف��ب��ع��ث��ت
م��رت��م ه��و ل��م��ن م��م��ك��ن��ٌة ��اة وال��شَّ غ��رًَّة األع��ادي م��ن رأي��ُت ق��ال��ت
أرث��م309 ح��رٍّ ال��غ��زالن م��ن رش��أ ج��داي��ة ب��ِج��ي��د ال��ت��ف��ت��ت وك��أن��م��ا
ال��م��ن��ع��م ل��ن��ف��س م��خ��ب��ث��ة وال��ك��ف��ر ن��ع��م��ت��ي ش��اك��ر غ��ي��ر ع��م��ًرا ن��بِّ��ئ��ت
ال��ف��م وض��ح ع��ن ��ف��ت��ان ال��شَّ ت��ق��ل��ص إذا ��ح��ى ب��ال��ضُّ ��ي ع��مِّ وص��اة ح��ف��ظ��ت ول��ق��د
ت��غ��م��غ��م310 غ��ي��ر األب��ط��ال ع��م��رات��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي ال ال��ت��ي ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي

األعلم: ورواية خطاب، بن ومحمد والزوزني الخطيب رواية هذه إلخ. … النهار مد به عهدي قوله: 305

إلخ. … الصدر اللبان: النهار، شد به عهدي
محذوف. مبتدأ خرب أنه عىل وبالرفع لهتاك، التبعية عىل بالجر يروى ثيابه. كأن بطل قوله: 306

من، زيادة عىل شاهًدا الكسائي أنشده قنص، من شاة يا روي: إلخ. … قنص ما شاة يا قوله: 307

موصوفة البيت يف بأنها من وأولوا البرصة، أهل وجميع سيبويه ذلك وأنكر قنص، شاة يا أراد وقال:
قنص ذي إنسان شاة أي قنص ذي أي مضاف حذف عىل أو كرم رجل تقول: كما قنص، وهو باملصدر،
الروايتان، فتعارضت األصل، يف كما قنص ما شاة يا البرصيون ورواه مبالغة، القنص نفس جعله أو

البرصيني. مع األصل وبقي
واحد. ومعناهما والحاء بالجيم روي إلخ. … فتجسيس قوله: 308

إلخ، … الربعي من رشأ خطاب: بن محمد وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه أرثم. حر قوله: 309

بتوءم. ليس الغزالن من رشأ األعلم: وروى
غمرة يف خطاب: بن محمد وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … تشتكي ال التي الحرب حومة يف قوله: 310

وهي: أبيات ثالثة خطاب بن ومحمد هنا الخطيب وزاد املوت، حومة يف واألعلم: الخطيب وروى املوت،

األقيم الغبار يف ربيعة وابني عال قد مرت نداء سمعت ملا
محلم آل لواء تحت واملوت لوائهم تحت يسعون ومحلم
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ُم��ْق��َدم��ي311 ت��ض��اي��ق ول��ك��نِّ��ي ع��ن��ه��ا أَِخ��ْم ل��م األس��نَّ��ة ب��ي ي��تَّ��ق��ون إذ
��م م��ذمَّ غ��ي��ر ك��ررت ي��ت��ذام��رون ج��م��ع��ه��م أق��ب��ل ال��ق��وم رأي��ت ��ا ل��مَّ
األده��م312 ل��ب��ان ف��ي ب��ئ��ٍر أش��ط��ان ك��أن��ه��ا وال��رِّم��اح ع��ن��ت��ر ي��دع��ون
ب��ال��دَّم313 ت��س��رب��ل ح��تَّ��ى ول��ب��ان��ه ن��ح��ره ب��ث��غ��رة أرم��ي��ه��م زل��ت م��ا

يف املثل به يُرضب الذي الشيباني عوف بن محلم قال: بالنصب، ومحلًما، خطاب: بن محمد ورواية
عوف: بوادي ألحد يقال والعزة الوفاء

الُجثَّم الفراخ عن يطري رضب لقائهم عند سيكون أن أيقنت

التمثيل. عىل بالفراخ الهام حول ما شبه
ولو خطاب: بن ومحمد األعلم وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه مقدمي. تضايق ولكني قوله: 311

مقدمي. تضايق أني
وهي: يشء، منها النفس ويف أبيات، ثالثة هنا خطاب بن محمد روى إلخ. … عنرت يدعون قوله: 312

األركم السحاب يف تألأل برق كأنها والرماح التقدم كيف
أهيم كثيب يف جراد غوَغا كأنها والسيوف التقدم كيف

يتماسك. ال الذي واألهيم السمن، قبل ريًشا يُكىس ما أول الجراد الغوغاء قال:

مخذم عضب سل من أدنيته بلبانه القنا وقع اشتكى فإذا

الخطيب: وروى خطاب، بن ومحمد والزوزني األعلم رواية هذه نحره. بثغرة أرميهم زلت ما قوله: 313

وهي: بها انفرد أبيات ثالثة هنا خطاب بن محمد وزاد وجهه، بغرة

مذمم من صاحب أسوة بعد هل نائبًا أمر كل يف آسيته
وللفم لليدين رصيًعا يكبو طعنة ألول سيدهم فرتكت
لهذم حد ذات تلمع سحماء هندية صعدة فيه ركبت
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وت��ح��م��ح��م314 ب��ع��ب��رٍة إل��يَّ وش��ك��ى ب��ل��ب��ان��ه ال��ق��ن��ا وق��ع م��ن ف��ازورَّ
م��ك��لِّ��م��ي315 ال��ك��الم ع��ل��م ل��و ول��ك��ان اش��ت��ك��ى ال��م��ح��اورة م��ا ي��دري ك��ان ل��و
أق��دِم ع��ن��ت��ر وي��ك ال��ف��وارُس ق��ي��ل ُس��ق��م��ه��ا وأب��رأ ن��ف��س��ي ش��ف��ى ول��ق��د
ش��ي��ظ��م وأج��رد ش��ي��ظ��م��ٍة ب��ي��ن م��ن ع��واب��ًس��ا ال��خ��ب��ار ت��ق��ت��ح��م وال��خ��ي��ل
م��ب��رم316 ب��أم��ٍر وأح��ف��زه ل��بَّ��ى م��ش��اي��ع��ي ش��ئ��ت ح��ي��ث رك��اب��ي ذل��ٌل
ت��ع��ل��م��ي317 ل��م م��ا وب��ع��ض ع��ل��م��ت ق��د م��ا ف��اع��ل��م��ي أزورك أن ع��دان��ي إنِّ��ي
ي��ج��رم ل��م م��ن ال��ح��رب ج��وان��ي وزوت دون��ك��م ب��غ��ي��ٍض اب��ن��ي رم��اح ح��ال��ت
ِح��ذْيَ��ِم318 ب��اب��ن��ي ال��ح��ي��ل ات��ق��ت��ن��ي ح��ت��ى ن��ح��ره ي��دم��ي ال��م��ه��ر ك��ررت ول��ق��د
َض��ْم��َض��ِم ابْ��نَ��ْي ع��ل��ى دائ��رٌة ل��ل��ح��رب ت��ُدر ول��م أم��وت ب��أن خ��ش��ي��ت ول��ق��د
دم��ي أل��ق��ه��م��ا ل��م إذا وال��نَّ��اذري��ن أش��ت��م��ه��م��ا ول��م ع��رض��ي ��ات��م��ي ال��شَّ

خطاب: بن محمد وروى والزوزني، والخطيب األعلم رواية هذه إلخ. … القنا وقع من فازورَّ قوله: 314

إلخ. … إيل فشكى فزجرته القنا وقع من فازورَّ
األعلم: ورواية خطاب بن محمد والزوزني الخطيب رواية هذه مكلمي. الكالم علم لو ولكان قوله: 315

تكلم. الجواب ما يدري كان أو وروي: تكلمي، جواب ما يدري كان أو
لبى، موضع فلبى الخطيب: وروى والزوزني، خطاب بن محمد رواية هذه إلخ. … ركابي ذلل قوله: 316

همي. مشايعي وروي: مربم، برأي وأحفزه األعلم: وروى
خطاب، بن محمد وال الخطيب يرِوِهما لم بعده وما البيت هذا إلخ. … أزورك أن عداني إني قوله: 317

والزوزني. األعلم ورواهما
تركت ولقد خطاب: بن محمد وروى والزوزني، األعلم رواية هذه إلخ. … املهر كررت ولقد قوله: 318

عنده: القصيدة آخر وهي غريه، يروها لم أبيات أربعة بعده وروى املهر،

لدلهم عن رش إذ األسنة حذر عدوة وأذعن عمرو يتقى إذ
األرقم كلدغ عواقبها يفري خلفها ويسعى كتيبته يحمي

معصم نوارش عىل رقدت ولقد مربوبة عن الخدر كشفت ولقد
مسوم بارقني ذي بمسور وليلة لهوت قد يوم ولُربَّ
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ق��ش��ع��م319 ن��س��ٍر وك��لِّ ��ب��اع ال��شِّ ج��زر أب��اه��م��ا ت��رك��ت ف��ل��ق��د ي��ف��ع��ال إن

السابعة املعلقة

هللا عبد بن يزيد بن مكروه بن حلزة بن الحارث وهو اليشكري، حلزة بن للحارث
بكر بن يشكر بن كنانة بن ذبيان بن عاصم بن جشم بن سعد بن عبد بن مالك بن
نزار، بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفىص بن هنب بن قاسط بن وائل بن

وهي:

ال��ثَّ��واء320 م��ن��ه ي��م��لُّ ث��اٍو ربَّ أس��م��اء ِب��بَ��يْ��ِن��َه��ا آذن��ت��ن��ا
ال��َخ��ْل��َص��اء321 دي��اره��ا ف��أذن��ى ��اء ش��مَّ ب��بُ��رق��ٍة ل��ن��ا ع��ه��ٍد ب��ع��د
ف��ال��وف��اء322 ف��ع��اذٌب ف��ت��اٍق ف��أع��ن��اق ��ف��اح ف��ال��صِّ ف��ال��م��ح��يَّ��اة
ف��األب��الء ��ع��ب��ت��ان ف��ال��شَّ بُ��ِب ��ر ال��شُّ ف��أودي��ة ال��ق��ط��ا ف��ري��اُض
ال��ب��ك��اء323 يُ��ِح��ي��ُر وم��ا َدَل��ًه��ا ـ��ي��وم ال��ـ ف��أب��ك��ى ف��ي��ه��ا ع��ه��دت م��ن أرى ال
ال��ع��ل��ي��اء324 ب��ه��ا تُ��ل��ِوي أح��ي��ًرا ر ال��نَّ��ا ه��ن��ٌد أوق��دْت وب��ع��ي��ن��ي��ك

لخامعة جزًرا األعلم: وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه قشعم. نرس وكل السباع جزر قوله: 319

قشعم. ونرس
وزواد األصمعي، وأنكره الثواء، منه يمل أثوى رب اللغويني: من جماعة روى إلخ. … آذنتنا قوله: 320

وهو: بعده بيتًا البغدادي القادر عبد

اللقاء يكون متى شعري ليت ولت ثم بعهدها آذنتنا

لها. عهد بعد وروي: الزوزني، رواية هذه لنا. عهد بعد قوله: 321

موضع. وفتاق: فتاق، ذي فاعيل الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه 322

أهل فأبكى وروي: البكاء، يرد وما الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … اليوم فأبكى قوله: 323

البكاء. يرد وما ودي
بها. تلوى أصيًال الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه أخريًا. النار هند أوقدت وبعينيك 324
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ال��ص��الء م��ن��ك ه��ي��ه��ات ب��خ��زازى ب��ع��ي��ٍد م��ن ن��اره��ا ف��ت��ن��وَّرت
��ي��اء ال��ضِّ ي��ل��وح ك��م��ا ب��ع��وٍد ـ��ن ف��ش��خ��ص��ي��ـ ال��ع��ق��ي��ق ب��ي��ن أوق��دت��ه��ا
325 ال��نَّ��ج��اءُ ب��ال��ثَّ��وي خ��فَّ إذا ال��ه��مِّ ع��ل��ى أس��ت��ع��ي��ن ق��د أنِّ��ي غ��ي��ر
س��ق��ف��اء يَّ��ٌة دوَّ رئ��اٍل أمُّ ه��ق��ل��ٌة ك��أن��ه��ا ب��زف��وف
اإلم��س��اء326 وق��ددن��ا ع��ص��ًرا ص ال��ق��نَّ��ا وأف��زع��ه��ا ن��ب��أًة أَنَ��َس��ْت
إه��ب��اء327 ك��أنَّ��ه م��ن��ي��نً��ا ـ��ع وال��وق��ـ ال��رَّج��ع م��ن خ��ل��ف��ه��ا ف��ت��رى
��ح��راء328 ال��صَّ ب��ه��ا أل��وت س��اق��ط��ات ط��راق خ��ل��ف��ه��نَّ م��ن وط��راًق��ا
ع��م��ي��اء329 ب��ل��يَّ��ٌة ه��مٍّ اب��ن ك��لِّ إذ ال��ه��واج��ر ب��ه��ا أت��ل��ه��ى
ون��س��اء ب��ه ن��ع��ن��ى خ��ط��ٌب ء واألن��ب��ا ال��ح��وادث م��ن وأت��ان��ا
إح��ف��اء330 ق��ي��ل��ه��م ف��ي ع��ل��ي��ن��ا َن ي��غ��ل��و األراق��م إخ��وان��ن��ا أنَّ
ال��خ��الء331 ال��خ��ِل��ي ي��ن��ف��ع وال ـ��ِب ال��ذَّنْ��ـ ب��ذي م��ن��ا ال��ب��ريء ي��خ��ل��ط��ون
ال��والء وأنَّ��ا ل��ن��ا َم��َواٍل ـ��ر ال��ع��ي��ـ ض��رب م��ن ك��لَّ أن زع��م��وا

إىل إلضافتها الفتح عىل مبنية تكون أن يجوز هنا غري إلخ. … الهم عىل أستعني قد أني غري قوله: 325

منقطًعا. استثناءً لكونها منصوبة تكون أن ويجوز املشددة، أنَّ
واحد. واملعنى قًرصا وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه عًرصا. القناص وأفزعها قوله: 326

منينًا الوقع شدة من خلفهن فرتى وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … خلفها فرتى قوله: 327

بفتحها وروي الغبار، ثار إذ إهباء أهبا مصدر فهو وعليه الهمزة، بكرس روي أهباء، وقوله: إلخ، …
أهبية، عىل يجمع املمدود الهباء ألن أهباء؛ عىل جمعه ثم الهباء، قرص يكون أن أحدهما: وجهان؛ وفيه

الغبار. وهي هبوة جمع يكون أن والثاني
بها أودت وروي: بها، تلوي الخطيب: وروى الزوزني، رواية وهذه الصحراء. بها ألوت قوله: 328

تودي. ويروى: الصحراء،
رأسها وعكسوا الرأس، تجاه قربه عند عقلوها أحدهم مات إذا كانوا ناقة البلية عمياء. بلية قوله: 329

ركبها. للبعث قام إذا امليت أن يزعمون تموت؛ حتى ترشب وال تأكل ال فتُرتك ذنبها، إىل
أنباء من البدل عىل رفع عنده فموضعها فتح فمن وكرسها، إن بفتح روي األراقم. إخواننا إن قوله: 330

ابتدائية. صريها كرس ومن قبله، البيت يف
وروي والرتك، الربءة وهو الَخالء من الخاء فتح املشهورة الرواية الخالء. الخيل ينفع وال قوله: 331

الدواب. يف الحران بمنزلة اإلبل يف الخالء من مأخوذ بكرسها
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ض��وض��اء332 ل��ه��م أص��ب��ح��ت أص��ب��ح��وا ��ا ف��ل��مَّ ع��ش��اءً أم��ره��م أج��م��ع��وا
رغ��اء ذاك خ��الل خ��ي��ٍل ـ��ه��اِل ت��ص��ـ وم��ن م��ج��ي��ٍب وم��ن م��ن��اٍد م��ن
ب��ق��اء ل��ذاك وه��ل ع��م��ٍرو ع��ن��د ع��ن��ا ال��م��رق��ش ال��ن��اط��ق أي��ه��ا
األع��داء333 ب��ن��ا وش��ى ق��د م��ا ق��ب��ل إن��ا غ��رات��ك ع��ل��ى ت��خ��ل��ن��ا ال
ق��ع��س��اء334 وع��زَّة ح��ص��وٌن ـ��ن��ا ت��ن��م��ي��ـ ��ن��اءة ال��شَّ ع��ل��ى ف��ب��ق��ي��ن��ا
وإب��اء ت��ع��يُّ��ٌط ف��ي��ه��ا ِس ال��ن��ا ب��ع��ي��ون ب��يَّ��ض��ت ال��ي��وم م��ا ق��ب��ل
ال��ع��م��اء335 ع��ن��ه ي��ن��ج��اب ج��ونً��ا َع��َن أَْر ب��ن��ا ت��ردى ال��م��ن��وَن وك��أنَّ
��اء336 ص��مَّ م��ؤي��ٌد ل��ل��دَّه��ر تُ��وُه ت��ر ال ال��ح��وادث ع��ل��ى م��ك��ف��ه��رٍّا
األج��الء ل��خ��ص��م��ه��ا ف��آب��ت ال��ج��نُّ ج��ال��ت ب��م��ث��ل��ه إرم��يٌّ
ال��ث��ن��اء337 ل��دي��ه م��ا دون وم��ن ـ��ش��ي ي��م��ـ م��ن وأف��ض��ل م��ق��س��ٌط م��ل��ٌك
األم��الء338 ب��ه��ا ت��م��ش��ي إل��ي��ن��ا ه��ا ف��أدُّو أردت��م خ��طَّ��ٍة أيَّ��م��ا
واألح��ي��اء األم��وات ف��ي��ه ق��ب ��ا ف��ال��صَّ م��ل��ح��ة ب��ي��ن م��ا ن��ب��ش��ت��م إن
واألب��راء339 ��الح ال��صَّ وف��ي��ه س ال��ن��ا ي��ج��ش��م��ه ف��ال��ن��ق��ش ن��ق��ش��ت��م أو

بليل. أمرهم أجمعوا الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … عشاء أمرهم أجمعوا 332
معمويل أحد حذف جواز عىل النحويون به يستشهد البيت هذا إلخ. … غراتك عىل تخلنا ال قوله: 333

وقوله: بعده، الذي البيت والقرينة جازعني أو هالكني أو أذالء تخلنا ال واملعنى للقرينة، وأخواتها خلت
فال العمل عن لطال كافة هذه وما طاملا، أنا وروي: البناء، عىل بضمها وروي الالم، بفتح يروى قبل.

لها. فاعل
جدود. تنمينا الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه حصون. تنمينا قوله: 334

عصم. أسحم وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … بنا تردى املنون وكان قوله: 335

عىل رفُعه ويجوز ألرعن، نعت ألنه منصوب؛ مكفهر إلخ. … ترتوه ال الحوادث عىل مكفهًرا قوله: 336

إلخ. … للدهر ترتوه ما الخطيب وروى مكفهر، هو معنى
يميش، من وأكمل الخطب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … يميش من وأفضل مقسط ملك قوله: 337

يميش. من وأكرم وروي:
األمالء. بها تسعى ويروى: بها، تشفي الزوزني: وروى الخطيب، رواية هذه األمالك. بها تميش قوله: 338
انكشاف أي صالح االستقصاء يف أي قال: الصحاح وفيه الخطيب، رواية واإلبراء. الصالح وفيه قوله: 339

السقام. وفيه الزوزني: وروى األمر،
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أق��ذاء340 ج��ف��ن��ه��ا ف��ي ع��ي��نً��ا ـ��م��ض أغ��ـ ك��م��ن ف��ك��ن��ا ع��ن��ا س��ك��تُّ��م أو
ال��ع��الء341 ع��ل��ي��ن��ا ل��ه ث��ت��م��وه ح��دِّ ف��م��ن ت��س��أل��ون م��ا م��ن��ع��ت��م أو
ع��واء ح��يٍّ ل��ك��لِّ غ��واًرا س ال��ن��ا ي��ن��ت��ه��ب أي��ام ع��ل��م��ت��م ه��ل
ال��ح��س��اء342 ن��ه��اه��ا ح��تَّ��ى س��ي��ًرا ـ��ري��ن ال��ب��ح��ـ س��ع��ف م��ن ال��ج��م��ال رك��ب��ن��ا إذ
إم��اء م��رٍّ ب��ن��ات وف��ي��ن��ا ـ��ن��ا ف��أح��رم��ـ ت��م��ي��م ع��ل��ى م��ل��ن��ا ث��م
ال��ن��ج��اء343 ال��ذَّل��ي��ل ي��ن��ف��ع وال ـ��ل ��ه��ـ ال��سَّ ب��ال��ب��ل��د ال��ع��زي��ز ي��ق��ي��م ال
رج��الء وح��رٌَّة ط��وٍد رأس ح��ذار م��ن م��وائ��ًال ي��ن��َج��ى ل��ي��س
��م��اء ال��سَّ م��اء ب��ن ال��م��ن��ذر م��ل��ك ح��ت��ى ال��نَّ��اس ب��ذل��ك ف��م��ل��ك��ن��ا
ك��ف��اء344 ل��دي��ه ل��م��ا ف��ي��ه��ا َج��ُد ي��و ال ال��ب��ريَّ��ة أض��رع م��ل��ك
ال��ع��ف��اء345 أص��ي��ب إذا ع��ل��ي��ه ٌل ف��م��ط��ل��و ت��غ��ل��ب��يٍّ م��ن أص��اب��وا م��ا
رع��اء ه��ن��ٍد الب��ن ن��ح��ن ه��ل ر ال��م��ن��ذ َغ��َزا إذ ق��وم��ن��ا ك��ت��ك��ال��ي��ف
ال��ع��وص��اء346 دي��اره��ا ف��أدن��ى ن م��ي��س��و ق��بَّ��ة ال��ع��ل��ي��اء أح��لَّ إذا
أل��ق��اء347 ك��أن��ه��م ح��يٍّ ك��لِّ م��ن ق��راض��ب��ٌة ل��ه ف��ت��أوَّت

جميًعا فكنا وروى: األقذاء، جفنها يف الزوزني: وروى الخطيب، رواية هذه أقذاء. جفنها يف قوله: 340

أقذاء. جفنها يف عني مثل
بالغني الغالم، علينا له وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه إلخ. … تسألون ما منعتم أو قوله: 341

الزيادة. ومعناه املعجمة،
الجمال. رفعنا إذ والزوزني: الخطيب رواية إلخ. … الجمال ركبنا إذا قوله: 342

املكان وهي نجوة، جمع وكرسها املصدرية عىل النون بفتح يروى النجاء. الذليل ينفع وال قوله: 343

املرتفع.
يوجد ما الربية اضطلع ملك الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … الربية أرضع ملك قوله: 344

أمٍر من يحمل ملا الناس أحمل هو أي يحمل؛ ملا اضطالًعا الربية أشد أي الربية أضلع قال: إلخ. … فيها
ونهي.

العفاء. توىل إذا الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه العفاء. أصيب إذا قوله: 345

العالة. أحل إذ الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه العلياء. أحل إذ قوله: 346

قراضبة. لهم فتأوت الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … قرابضة له فتأوت قوله: 347
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األش��ق��ي��اء348 ب��ه ت��ش��ق��ى ب��ل��ٌغ ال��ل��ه وأم��ر ب��األس��ودي��ن ف��ه��داه��م
أش��راء أم��ن��يَّ��ٌة إل��ي��ك��م ق��ت��ه��م ف��س��ا غ��روًرا ت��م��نَّ��ون��ه��م إذا
��ح��اء349 وال��ضَّ ش��خ��ص��ه��م اآلل رف��ع ول��ك��ن غ��روًرا ي��غ��رُّوك��م ل��م
ان��ت��ه��اء350 ل��ذاك وه��ل ع��م��ٍرو ع��ن��د ع��نَّ��ا ال��م��ب��لِّ��غ ال��نَّ��اط��ق أي��ه��ا
ال��ق��ض��اء351 ك��لِّ��ه��نَّ ف��ي ث��الٌث ٌت آي��ا ال��خ��ي��ر م��ن ع��ن��ده ل��ن��ا م��ن
ل��واء ح��يٍّ ل��ك��لَّ ج��م��ي��ًع��ا ءوا ج��ا إذ ال��ش��ق��ي��ق��ة ش��ارق آي��ة
ع��ب��الء ك��أن��ه ق��رظ��يٍّ ب��ك��ب��ش م��س��ت��ل��ئ��م��ي��ن ق��ي��ٍس ح��ول
رع��الء352 ��ة م��ب��ي��ضَّ إنَّ ه ت��ن��ه��ا ال ال��ع��وات��ك م��ن وص��ت��ي��ٍت
ال��م��اء353 ال��م��زاد خ��رب��ة م��ن ج ي��خ��ر ك��م��ا ب��ط��ع��ٍن ف��رددن��اه��م
األن��س��اء354 وُدَم��ى ش��الًال َن ثَ��ْه��َال ح��زِم ع��ل��ى وح��م��ل��ن��اه��م

باألبيضني فأراد باألبيضني، فهداهم وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه باألسودين. فهداهم قوله: 348
التحتية. باملثناة به، يشقى الخطيب: وروى واملاء، التمر وباألسودين واملاء، الخبز

اآلل رفع وروي: جمعهم، اآلل يرفع الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه اآلل. رفع ولكن قوله: 349

حزمهم.
عنا، املبلغ الشانئ أيها الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … عنا املبلغ الناطق أيها قوله: 350

ألقيتم ملا عليكم يبقي ال أي إبقاء؛ له وهل ويروى: واملرقش، واملقرش واملخرب املبلغ الكاذب أيها ويروى:
وهو: بيتًا هنا الخطيب وزاد إليه

البالء كلهن يف شك غري خالل لديه لنا َعْمًرا إن

السابقان. البيتان بمثله. أرمى وقوله: إلخ، … مقسط ملك وبعده
القضاء. فصلهن يف وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه القضاء. كلهن يف قوله: 351

تنهاه. ما الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه وعالء. مبيضة إال تنهاه ال قوله: 352

الخطيب: رواية إلخ. … بطعن فرددناهم قوله: 353

الدالء الطوى جمة عن ـهز تنـ كما بطعن فرددناهم

الطوى. جمة يف ويروى: خرتة، من الزوزني: وروى
ثهالن. حزن عىل الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه ثهالن. حزم عىل وحملناهم قوله: 354
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ال��دِّالء355 ال��طَّ��ويِّ ��ة ج��مَّ ف��ي ت��ن��ه��ز ك��م��ا ب��ط��ع��ن وج��ب��ه��ن��اه��م
دم��اء356 ل��ل��ح��ائ��ن��ي��ن إْن وم��ا ال��ل��ه ع��ل��م ك��م��ا ب��ه��م وف��ع��ل��ن��ا
خ��ض��راء ف��ارس��يَّ��ة ول��ه ق��ط��اٍم أمِّ اب��ن اع��ن��ى ح��ج��ًرا ث��م
غ��ب��راء357 ��رت ش��مَّ إن ورب��ي��ٌع ه��م��وٌس ورٌد ال��لِّ��ق��اء ف��ي أس��ٌد
وال��ع��ن��اء ح��ب��س��ه ط��ال ب��ع��دم��ا ع��ن��ه ال��ق��ي��س ام��رئ غ��لَّ وف��ك��ك��ن��ا
دف��واء ك��أنَّ��ه��ا ع��ن��وٌد س األو ب��ن��ي آل ج��ون ال��ج��ون وم��ع
��الء358 ال��صِّ ت��ل��ظَّ��ى وإذ ش��الًال ولَّ��وا إذ ال��ع��ج��اج��ة ت��ح��ت ج��زع��ن��ا م��ا
ال��دِّم��اء ت��ك��ال ال إذ ك��رًه��ا ر ب��ال��م��ن��ذ ��ان غ��سَّ ربَّ وأوق��دن��اه
أغ��الء359 أس��الب��ه��م ك��راٍم أم��الٍك ب��ت��س��ع��ة وأت��ي��ن��اه��م
ال��ح��ب��اء أت��ان��ا ��ا ل��مَّ ق��ري��ب م��ن أن��اس أمِّ ب��ن ع��م��رو وول��دن��ا
أف��الء360 دون��ه��ا م��ن ف��الة م ل��ل��ق��و ال��ن��ص��ي��ح��ة يُ��خ��رج م��ث��ل��ه��ا
اء361 ال��دَّ ال��تَّ��ع��اش��ي ف��ف��ي ت��ت��ع��اش��وا ��ا وإمَّ وال��تَّ��ع��اش��ي ال��طِّ��ي��خ ف��ات��رك��وا

تقدم. ما مع مكرر البيت هذا إلخ. … بطعن وجبهناهم قوله: 355

عربة وال الزوزني، رواية وهي دماء، للحائنني إن وما الخطيب: رواية دماء. للحائنني إن وما قوله: 356

الرشح. عليه يدل كما تحريف فإنها بالهاء، الهائنني لفظ من النسخ بعض يف بما
وروي: غرباء، شمرت إن وربيع: الخطيب وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … اللقاء يف أسد قوله: 357

املطر. القليلة هي والغرباء: الشهباء، وألسنة شهباء، شنعت إن ويروى: السالح، يف أسد
الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … العجاجة تحت جزعنا ما قوله: 358

الصالء وحر بأقفائها ولَّت إذ العجاجة تحت جزعنا ما

جميًعا. َولَّْوا إذ ويروى:
وفديناهم. الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … وأتيناهم قوله: 359

وهو فلو، جمع الفاء بكرس فالء وروي: والزوزني، الخطيب رواية هذه أفالء. دونها من فالة قوله: 360

بالرفع فالة ويروى: يُفطم، أي أمه عن يُفىل ثم يسكن، حتى اليشء بعد باليشء يخدع والفلو الفرس، ولد
واسعة. فالة مثل فال كأنه الحال عىل والنصب فالة، هي أي مبتدأٍ؛ إضمار عىل فالرفع والنصب،

والتعدي الطيخ فاتركوا الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه إلخ. … والتعايش الطيخ فاتركوا 361

إلخ. …
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وال��ك��ف��الء ال��ع��ه��ود ف��ي��ه ُق��دِّم وم��ا ال��م��ج��از ذي ح��ل��ف واذك��روا
واأله��واء362 ال��م��ه��ارق ف��ي م��ا ـ��ق��ض ي��ن��ـ وه��ل وال��تَّ��ع��دِّي ال��َج��ْوِر َح��ذََر
س��واء اخ��ت��ل��ف��ن��ا ي��وم اش��ت��رط��ن��ا ف��ي��م��ا وإيَّ��اك��م أنَّ��ن��ا واع��ل��م��وا
ال��ظَّ��ب��اء ال��رَّب��ي��ض ح��ج��رة ع��ن ت��ع��ت��ر ك��م��ا وظ��ل��ًم��ا ب��اط��ًال ع��ن��نً��ا
ال��ج��زاء وم��ن��ا غ��ازي��ه��م ي��غ��ن��م أن ك��ن��دة ج��ن��اح أع��ل��ي��ن��ا
األب��اء أخ��وك��م ل��ط��س��ٍم ق��ي��ل ك��م��ا إي��اٍد ج��رَّى ع��ل��ي��ن��ا أم
اء ال��ح��دَّ وال ج��ن��دٌل وال ق��ي��س وال ال��م��ض��رَّب��ون م��ن��ا ل��ي��س
ب��رآء363 ح��رب��ه��م م��ن ف��إنَّ��ا ـ��در ي��غ��ـ ف��م��ن ع��ت��ي��ق ب��ن��ي ج��ن��اي��ا أم
األع��ب��اء ��ل ال��م��ح��مَّ ب��ج��وز ن��ي��ط ك��م��ا ال��ع��ب��اد ج��رَّى ع��ل��ي��ن��ا أم
ال��ق��ض��اء ص��دوره��نَّ رم��اٌح ي��ه��م ب��أي��د ت��م��ي��ٍم م��ن وث��م��ان��ون
ال��ح��داء364 م��ن��ه��ا ي��ص��مُّ ب��ن��ه��اب وآب��وا ��ب��ي��ن م��ل��حَّ ت��رك��وه��م
غ��ب��راء م��ح��ارٍب م��ن َج��َع��ت م��ا أو ح��ن��ي��ف��ة ج��رَّى ع��ل��ي��ن��ا أم
أن��داء ج��ن��وا ف��ي��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ل��ي��س أم ق��ض��اع��ة ج��رَّى ع��ل��ي��ن��ا أم
زه��راء وال ش��ام��ٌة ل��ه��م ِج��ْع تَ��ْر ف��ل��م ي��س��ت��رج��ع��ون ج��اءوا ث��مَّ
دع��اء ع��ل��ي��ه��م ل��ه��م ن��ط��اٍع ء ب��ب��رق��ا رزاٍح ب��ن��ي يُ��خ��لُّ��وا ل��م
ال��م��اء ال��غ��ل��ي��ل ي��ب��رد وال ـ��ر ال��ظ��ه��ـ ب��ق��اص��م��ة م��ن��ه��م ف��اءوا ث��م
إب��ق��اء وال رأف��ٌة ال ِق ال��غ��ال م��ع ذل��ك ب��ع��د م��ن خ��ي��ٌل ث��مَّ
ب��الء365 وال��ب��الء ال��ح��ي��اري��ن ِم ي��و ع��ل��ى ��ه��ي��د وال��شَّ ال��ربُّ وه��و

ينقض. وهل وقوله: الخون، حذر يروي: الزوزني، رواية هذه إلخ. … والتعدي الجور حذر قوله: 362

ينقض. ولن الخطيب: روى
برآء. غدرهم من فإنا ويروى: لرباء، ويروى: والزوزني، الخطيب رواية هذه برآء. قوله: 363

الحداء. منه يصم الخطيب: وروى الزوزني، رواية هذه الحداء. منها يصم قوله: 364

الحوارين. األعرابي: ابن وروى والزوزني، الخطيب رواية هذه الحيارين. يوم عىل قوله: 365
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الثامنة املعلقة

مالك بن سعد بن رشاحيل بن جندل بن قيس بن ميمون واسمه بصري، أبو األعىش قال
قاسط بن وائل بن بكر بن عيل بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن
عدنان، بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفىص بن هنب بن

وهي:

م��رت��ح��ل ال��رَّك��ب إنَّ ه��ري��رة ودِّع
ال��رَّج��ل366 أيُّ��ه��ا وداًع��ا ت��ط��ي��ق وه��ل

ع��واِرُض��ه��ا م��ص��ق��ول ف��رع��اء غ��رَّاء
ال��وح��ل367 ال��وج��ي ي��م��ش��ي ك��م��ا ال��ه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي

ج��ارت��ه��ا ب��ي��ت م��ن م��ش��ي��ت��ه��ا ك��أن
ع��ج��ل368 وال ري��ٌث ال ��ح��اب��ة ال��سَّ م��رُّ

ثعلبة بن حسان بن قيس إىل أهداها مرثد بن عمرو آل من لرجل كانت قينة هريرة الخطيب: قال 366

قصيدته: يف قال وقد خليًدا، له فولدت مرثد، بن عمرو بن

لإلبل إال يستعمل ال والركب نصل من حب خليد بأم جهًال

ملا به نزل الذي الهاجس مع قصته يعارضه وهذا ودعتها، إن تفزع إنك أي وداًعا. تطيق وهل وقوله:
أعرفها، ال قال: هريرة؟ َمن له: قال البيت هذا أنشده ملا فإنه كرب، معدي بن قيس إىل متوجًها كان

ترجمته. يف املبينة القصة آخر إىل … ُروعي يف أُْلِقَي اسم هو وإنما
نقية أنها عوارضها: مصقول ومعنى الشعر، الطويلة والفرعاء: الجبني، الواسعة البيضاء الغراء: 367
ولم حافره، يشتكي الذي — الجيم بكرس — والوِجي رسلها، عىل تميش أي الهوينا: وتميش العوارض،

الطني. يف يتوحل الذي — املهملة الحاء بكرس — والوِحل يحَف،
يوصف مما وهذا السحابة، َكَمرِّ تهاديها أي السحابة. مر وقوله: الحالة. — امليم بكرس — امِلشية 368

العجلة. والعجل: البطء، والريث: النساء، به
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ان��ص��رف��ت إذا وس��واًس��ا ل��ل��ح��ل��ي ت��س��م��ع
زج��ل369 ع��ش��رٌق ب��ري��ٍح اس��ت��ع��ان ك��م��ا

ط��ل��ع��ت��ه��ا ال��ج��ي��ران ي��ك��ره ك��م��ن ل��ي��س��ت
ت��خ��ت��ت��ل370 ال��ج��ار ل��س��رِّ ت��راه��ا وال

ت��ش��دُّده��ا ل��وال ي��ص��رع��ه��ا ي��ك��اد
ال��ك��س��ُل371 ج��ارات��ه��ا إل��ى ت��ق��وم إذا

ف��ت��رت س��اع��ًة ِق��رنً��ا تُ��الع��ب إذا
وال��َك��َف��ل372 ال��َم��تْ��ن ذَن��وب م��ن��ه��ا وارت��جَّ

بَ��ْه��َك��نَ��ٌة ال��دَّرع وم��لء ال��وش��اح ص��ف��ر
ي��ن��خ��زل373 ال��خ��ص��ر ي��ك��اد ت��أتَّ��ى إذا

ي��ص��رع��ه��ا ال��دَّج��ن غ��ذاة ��ج��ي��ع ال��ضَّ ن��ع��م
ت��ف��ل374 وال ج��اف ال ال��م��رء ِل��َل��ذَّة

م��راف��ق��ه��ا ِدْرٌم ُف��ن��ٌق ِه��رك��ول��ٌة
م��ن��ت��ع��ل375 ب��ال��ش��وَّك أخ��م��ص��ه��ا ك��أنَّ

لها ذراع مقدار شجرية والعرشق: فراشها، إىل انقلبت إذا انرصفت: وإذا الحيل، جرس الوسواس: 369
بخشخشته. الحيل صوت فشبه الحب، تحرك الريح بها فمرت جفت إذا صغار َحب فيها أكمام

تتجسس. ال أنها يعني تختتل. الجار لرس تراها وال قوله: 370

يرصعها. فيه والعامل نصب، موضع يف وإذا لسقطت، قامت إذا تتشدد أنها لوال يقول: 371
الخطيب. قاله واملعاجز، العجيزة املتن: ذنوب 372

فهي لذلك عنها يقلق فوشاحها الخرص، دقيقة البطن، خميصة أنها يعني الوشاح. صفر قوله: 373

تتهيأ وقيل: لألمر، يتأنى هو قولك من ترفق وتأتَّى: الَخلق، الكبرية والبهكنة: ضخمة، ألنها الدرع تمأل
حقه. خزل من ينقطع وقيل: يتثنى، وينخزل: التائني، أحد فحذف تتأتَّى واألصل للقيام،

وقوله: ترصعه، ويروى: الوطء، عن كناية املرء: ِلَلذَّة قوله معنى وقيل: السماء، الغيم إلباس الدجن: 374
يتطيب. ال الذي هو وقيل: الرائحة، املنتن والتفل: غليظ، ال أي جاف؛ ال

واإلبل النساء، من الفتية والفنق: امليش، الحسنة وقيل الخلق، الحسنة الوركني، الضخمة الهركولة: 375
مرافق؛ فقال: املرفقني وجَمع حجم، ملرفقيها ليس أي درماء واملؤنث أدرم، الدرم: وواحد الخلق، الحسنة
متقاربة أنها معناه منتعل. بالشوك أخمصها كان وقوله: القدم، باطن واألخمص جمع، التثنية ألن

عليها. امليش لثقل شوك عىل تطأ فكأنها ضخمة، ألنها الَخْطِو؛
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أص��ورًة ال��م��س��ك ي��ض��وع ت��ق��وم إذا
ش��م��ل376 أردان��ه��ا م��ن ال��ورد وال��زَّن��ب��ق

م��ع��ش��ب��ٌة ال��ح��زن ري��اض م��ن روض��ٌة م��ا
ه��ط��ل377 م��س��ب��ٌل ع��ل��ي��ه��ا ج��اد خ��ض��راء

ش��رٌق ك��وك��ٌب م��ن��ه��ا ال��ش��م��س ي��ض��اح��ك
م��ك��ت��ه��ل378 ال��ن��ب��ت ب��ع��م��ي��م م��ؤزٌَّر

رائ��ح��ٍة ن��ش��ر م��ن��ه��ا ب��أط��ي��ب ي��وًم��ا
األص��ل379 دن��ا إذ م��ن��ه��ا ب��أح��س��ن وال

رج��ًال وع��لَّ��ق��ت ع��رًض��ا ُع��لِّ��ْق��تُ��َه��ا
ال��رَّج��ل380 غ��ي��ره��ا أخ��رى وُع��لِّ��ق غ��ي��ري

تذهب يضوع: معنى الورد، والعنرب: آونة، ويروى: الخطيب، رواية هذه إلخ. … تقوم إذا قوله: 376

كان ما الزنبق أجود عبيدة أبو وقال تارات، أصورة األصمعي: وقال أوان، جمع واآلونة: وكذا، كذا ريحه
األكمام، أطراف وهي والضم، بالفتح ردن جمع وأردان: الورد، والزنبق قال: فلذلك الحمرة، إىل يرضب

يشمل. طيبها أي وشمل:
الخفوض. رياض من أحسن الحزن: ورياض األرض، من غلظ ما والحَزن: روضة، جمع الرياض: 377
الزهور، هنا واملراد معظمه، يشء كل وكوكب دارت، حيثما معها يدور أي الشمس. يضاحك قوله: 378

التمام، يف انتهى قد ومكتهل: السن، التام والعميم: ماءً، املمتلئ الريان والرشق: اإلزار، من ل مفعَّ ومؤزَّر:
شبابه. انتهى إذا الرجل واكتهل

الرائحة، والنرش: السابق، البيت يف ما خرب وبأطيب الظرف، عىل منصوب يوًما. بأطيب يوًما قوله: 379

خفضه؛ يجوز وال نكرة، النكرة إىل املضاف ألن مضاًفا؛ كان وإن البيان عىل منصوب وهو الخطيب: قال
هذا وتقول: الناس، يف عبًدا أفره الرجل هذا تقول: أنك وذلك معنيني، بني الفرق وضع نصبه ألن
العشاء، إىل العرص من واألصيل أصيل، جمع واألُُصل: العبيد، أفره فاملعنى الناس، يف عبًدا أفره العبد

عنه. والفيء الشمس لتباعد يكون ما أحسن فيه يكون النبات ألن الوقت؛ هذا ُخصَّ وإنما
عىل منصوب وعرًضا تعمد، غري عىل أتاه إذا أمر له عرض يقال: الخطيب: قال عرًضا. علقتها قوله: 380

للمجهول. مبنية كلها واألفعال ا.ه. عمًدا. وقتله هزًال، مات كقولك: البيان
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ي��ح��اول��ه��ا م��ا ف��ت��اٌة وُع��لِّ��َق��تْ��ه
وه��ل381 ب��ه��ا م��ي��ٌت ��ه��ا ع��مِّ ب��ن��ي وم��ن

ت��الئ��م��ن��ي م��ا أَُخ��يْ��َرى وُع��لِّ��َق��تْ��ِن��ي
ت��ب��ل382 ك��لُّ��ه ح��بٌّ ال��ح��بُّ ف��اج��ت��م��ع

ب��ص��اح��ب��ه ي��ه��ذي م��غ��رٌم ف��ك��لُّ��ن��ا
وم��خ��ت��ب��ل383 وم��خ��ب��وٌل وداٍن ن��اءٍ

تُ��ك��لِّ��م��ن��ا م��ا ع��نَّ��ا ه��ري��رة ص��دَّت
ت��ص��ل384 م��ن ح��ب��َل خ��ل��ي��ٍد ب��أمِّ ج��ه��ًال

ما خبل ويروى الخطيب: قال فتاة، ونائبه أيًضا، للمجهول مبني علقته إلخ. … فتاة وعلقته قوله: 381

حبيب: ابن وروى الرواية، هذه عىل التفسري هذا يطلبها، وال يريدها، ما يحاولها

وهل بها يهذي ميت أهلها من يحاولها ما فتاة وعلقته

أي ميت: عمها بني ومن ومعنى: إليها، يصل وال عليها، يقدر ما الرواية هذه عىل يحاولها ما ومعنى
بها. لفتنته ذكرها إىل رجع غريها ذكر كلما العقل الذاهب والوهل ميت، رجل

علقتني الخطيب: قال أخرى، تصغري أخريى ونائبه: أيًضا، للمجهول بالبناء أخريى. وعلقتني قوله: 382

أي بتبل أصيب كأنه وتبل توافقني، وتالئمني: إليها، أصل لم أحبها والتي أحبها، ولم أحبتني، معناه
عىل نصبه ويجوز تبل، حب كله بمعنى مرفوًعا يكون أن ويجوز الحب، من بدل مرفوع وحب بذحل،

تبل. كله حبي الحب فاجتمع ويروى: الحال،
ومنه البعيد، والنائي: هائم، فكلنا ويروى: َغَراًما﴾ َكاَن َعذَابََها ﴿إِنَّ ومنه الهالك، والغرام: املغرم 383
رواه ومن وقال: املهملة، بالحاء ومحتبل ومحبول األصمعي: وروى السيل، يبعد حاجز ألنه النؤي؛
صاحبه، عند موثق كلنا أي به يصطاد الذي ك َ الرشَّ وهو الحبالة، من هو وإنما أخطأ، فقد معجمة بالخاء

وصائد. مصيد، أي الباء بكرس ومحتِبل محبول عبيدة: أبو وقال
وهي هريرة، هي قال: عنا، خليدة صدت عبيدة: أبو وروى الخطيب، رواية هذه هريرة. صدت قوله: 384

أي ب التعجُّ معنى وفيه استفهام، تصل. من حبل وقوله: ُروعه، يف أُْلِقَي يشء هريرة أن وتقدم خليد، أم
نودها. ونحن تصلنا لم إذا تصل من حبل
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ب��ه أض��رَّ أع��ش��ى رج��ًال رأت أأن
خ��ب��ل385 م��ف��ن��د وده��ر ال��م��ن��ون ري��ب

زائ��ره��ا ج��ئ��ت ��ا ل��مَّ ه��ري��رة ق��ال��ت
رج��ل386 ي��ا م��ن��ك ووي��ل��ي ع��ل��ي��ك وي��ل��ي

ل��ن��ا ن��ع��ال ال ح��ف��اًة ت��ري��ن��ا ��ا إمَّ
ون��ن��ت��ع��ل387 ن��ح��ف��ى م��ا ك��ذل��ك إنَّ��ا

غ��ف��ل��ت��ه ال��ب��ي��ت ربَّ أَُخ��اِل��ُس وق��د
ي��ئ��ل388 م��ا ثُ��مَّ م��نِّ��ي ي��ح��اذر وق��د

ف��ي��ت��ب��ع��ن��ي ي��وًم��ا ��ب��ا ال��صِّ أق��ود وق��د
ال��غ��زل389 ��رَّة ال��شِّ ذو ي��ص��اح��ب��ن��ي وق��د

ي��ت��ب��ع��ن��ي ال��ح��ان��وت إل��ى غ��دوت وق��د
َش��ِوُل390 ُش��ْل��َش��ٌل َش��لُ��وٌل ِم��َش��لٌّ َش��اٍو

يبرص ال الذي واألجهر: بالليل، يبرص ال الذي األعىش األصمعي: قال إلخ. … رجًال رأت أأن قوله: 385

ويذهب له، جمع ال واحد هو األصمعي: قال األشياء، تنقص ألنها منونًا يَْت ُسمِّ املنية واملنون: بالنهار،
الفند، من واملفند مفسد، يروى مفند. ودهر وقوله: له، واحد ال جمع هو األخفش: وقال مذكر، أنه إىل

الفساد. وهو الخبال من فاعل اسم وخبل: سفهه، إذا فنده ويقال الفساد، وهو
لها، زائًرا قال: كأنه االنفصال، فيه يقدر الحال عىل منصوب زائرها إلخ. … هريرة قالت قوله: 386

البيت. بهذا الناس أخنث األعىش إن قيل الرجل أيها بمعنى رجل. يا وقوله:
ترينا أن املعنى وقيل: سبيلنا، فكذلك أخرى، ونتنعم مرة، نتبذل ترينا أن أي إلخ. … ترينا أما قوله: 387

الفاء وحذف أخرى، ونرتكهن مرة، النساء إىل نميل ترينا أن املعنى وقيل: مرة، ونفتقر مرة، نستغني
للتوكيد. زائدة وما وننتعل، نحفى كذلك فإنا والتقدير: السامع لعلم

من اشتمال بدل غفلته. وقوله: أراقب، وقد ويروى: الخطيب، رواية هذه إلخ. … أخالس وقد قوله: 388

ينجو. ويئل: البيت، رب قوله:
ذو ويروى: الغزل، يحب الذي الغزال قال: الخطيب، رواية هذه إلخ. … الصبا أقود وقد قوله: 389

الحسناء. الهيئة والشارة: الشارة،
الصبح صالة بني ما وهي غدوة، ذهبت وغدوت: الخطيب، رواية هذه إلخ. … غدوت وقد قوله: 390

بيت والحانوت كان، وقت أي واالنطالق الذهاب يف استُعِمل حتى كثُر ثم أصله، هذا الشمس، وطلوع
والجيد املستحت الشني: وفتح امليم بكرس وامِلشل اللحم، يشوي الذي والشاوي: ويؤنث، يذكَّر الحمار

135



شعرائها وأخبار العرش املعلقات

ع��ل��م��وا ق��د ال��ه��ن��د ك��س��ي��وف ف��ت��ي��ٍة ف��ي
وي��ن��ت��ع��ل391 ي��ح��ف��ى م��ن ك��لُّ ه��ال��ٌك أن

م��تَّ��ك��ئً��ا ال��رَّي��ح��ان ُق��ُض��َب ن��ازع��تُ��ه��م
خ��ض��ل392 راووق��ه��ا َم��زًَّة وق��ه��وًة

راه��ن��ٌة وه��ي م��ن��ه��ا ي��س��ت��ف��ي��ق��ون ال
ن��ه��ل��وا393 وإن غ��لُّ��وا وإن ِب��َه��اِت إالَّ

النون، بفتح نشول ويروى املشل، مثل الشني بفتح والشلول ود، السفُّ يف اللحم يشل الذي وقيل: السوق،
واملتحرك، العمل يف اليد الخفيف كقنفذ: الشينني بضم والُشْلَشل الِقْدر، من اللحم يأخذ الذي وهو
يحمل الذي هو الشول الخطيب: وقال ذلك، عادته الذي هو وقيل: الشلشل، مثل فكرس بفتح والشول
فيها، ويتحرك بها، يُعنى أي حاجته يف يشول فالن قولهم من هو وقيل: وأشلته، به شلت يقال: اليشء،
فكرس، بفتح أيًضا شمل بدله وروي للتكثري، أنه إالَّ بمعناه فهو الواو وفتح الشني بضم شول روى ومن

والرائحة. النَفس الطَّيُِّب وهو
الرواية وإن مصنوع، الثاني الشطر إن مربمان: وقال الخطيب، رواية هذه إلخ. … فتية يف قوله: 391

الصحيحة:
الحيل الحيلة ذي عن يدفع ليس أن

واسمها الثقيلة، من مخففة أْن عىل النحويون به يستشهد البيت وهذا الحيل، موضع األجل وروي:
رواية أن السريايف وذكر خربها، والجملة مؤخر، مبتدأ وكل مقدَّم، خرب وهالٌك محذوف شأن ضمري
الهاء إضمار يف ألنه واحد؛ الروايتني كلتا يف والشاهد قال: أيًضا، مربمان عن تقدم كما مصنوعة األصل
أن شك وال صحيح، السريايف ذكره والذي املستويف: ابن قال يدفع، ليس وأنه هالك، أنه وتقديره أن يف
تغريَّ فلما منصوبًا، املثقلة أن بعد يقع أن وُحكمه مرفوًعا، املخففة أن بعد االسم ليقع غريوه النحويني

انتهى. الحكم. تغري اللفظ
غريه: وقال األصمعي، قول وهو وظريفها، األحاديث حسن نازعتهم أي قال: الخطيب رواية هذه 392

مزازة، فيها التي وامَلزَّة متكئ، معنى وهو مرتفًقا، ويروى: بعًضا، بعضهم يحيي أي الريحان يعني
واملعروف الندي، الدائم والخضل: الدن، ثقب من يخرج ما والناجود الراووق وقيل: الخمر، إناء والراووق

الخمر. فيه يروق الكرابيس من الراووق أن
والراهنة: فيه، يرشبون معلوم وقت لهم ليس دائم رشبهم أي الخطيب: قال يستفيقون. ال قوله: 393

إذا أي ِبَهاِت. إال وقوله: بمعنى، وراهنة راهية وقيل: ساكنة، أي راهية مثل وهي للعدة وقيل الدائمة،
َهاِت. له: قالوا الساقي، عليهم أبطأ
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نَ��َط��ٌف ل��ه زج��اج��اٍت ذو ب��ه��ا ي��س��ع��ى
م��ع��ت��م��ل394 ��رب��ال ال��سِّ أس��ف��ل م��ق��ل��ٌص

ي��س��م��ع��ه ��ن��ج ال��صَّ ت��خ��ال وم��س��ت��ج��ي��ٍب
ال��ف��ض��ل395 ال��ق��ي��ن��ة ف��ي��ه ��ع تُ��َرجَّ إذا

آون��ًة ال��رَّي��ط ذي��ول ��اح��ب��ات وال��سَّ
ال��ع��ج��ل396 أع��ج��ازه��ا ع��ل��ى وال��رَّاف��ع��ات

ب��ه ل��ه��وُت ق��د ي��وٌم ذل��ك ك��لِّ م��ن
وال��غ��زل397 ال��لَّ��ه��و ط��ول ال��تَّ��ج��ارب وف��ي

م��وح��ش��ٍة ال��تُّ��رس ظ��ه��ر م��ث��ل وب��ل��دٍة
زج��ل398 ح��اَف��ات��ه��ا ف��ي ب��ال��لَّ��ي��ل ل��ل��ِج��نِّ

ي��رك��ب��ه��ا ب��ال��ق��ي��ظ ل��ه��ا ي��ت��ن��م��ى ال
م��ه��ل399 أت��وا ف��ي��م��ا ل��ه��م ال��ذي��ن إالَّ

وقيل: العظام، اللؤلؤ وقيل: القرطة، النََطف الخطيب: قال إلخ. … زجاجات ذو بها يسعى قوله: 394

املضمر من الحال عىل مقلص نصب ويجوز مشمر، ومقلص أحمر، جلد وهو اليمن، بلغة تبان النطف
عمل. وكذلك نشيط، دائب ومعتمل القميص، والرسبال أجود، والرفع له، يف الذي

وهو بها، يرضب أوتار ذو والصنج: تظن، وتخال: الصنج، يجيب ألنه بذلك سمي العود املستجيب: 395
التي والفضل األوتار، ذو فهو الدخيل؛ وقيل الدفوف، يف يكون الذي هو فالعربي ودخيل، عربي نوعان

مغنية. غري أو كانت مغنية األََمة والقينة: فضلتها، ثياب يف
الحني، وهو أوان جمع وآونة: الخز، ذيول وروي: الخطيب، رواية هذه الريط. ذيول والساحباث قوله: 396
إىل عبيدة أبو ذهب العجل. أعجازها يف وقوله: يحررنها، أي ثيابهن يف يرفلن اللواتي النساء والرافالت:
أنهن أراد األصمعي: وقال كاإلداوة، مزادة وهي عجلة، جمع وهي بالعجل، لضخمها أعجازهن شبَّه أنه
فلذلك فعًال قبله ألن فعل؛ إضمار عىل نصب موضع يف والساحبات الخمر، فيهن العجل معهن يخدمنه

الساحبات. وعندنا بمعنى: الرفع ويكون فيه، النصب اختري
اللهو طول ويروى: الظرف، عىل يوًما ويروى: الخطيب، رواية هذه إلخ. … يوم ذلك كل من قوله: 397

النساء. وغازلت تجارتي يف لهوت يقول: والشغل،
الصوت. والزجل: نواحيها، وحاَفاتها: معروف، والرتس: بلدة، ُربَّ أي وبلدة. قوله: 398

واملهل: شدتها، يصف وعدة مهل، أتوا فيما لهم الذين إالَّ ركوبها إىل يسمو ال أي لها. يتنمى ال قوله: 399

ركوبه. قبل فيه والهداية األمر يف التقدم
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س��رٍح ج��س��رٍة ب��ط��ل��ي��ٍح ج��اوْزت��ه��ا
ف��ت��ل400 اس��ت��ع��رض��ه��ا إذا م��رف��ق��ي��ه��ا ف��ي

أرم��ق��ه ب��تُّ ق��د ع��ارًض��ا ت��رى ه��ل ب��ل
ُش��َع��ل401 ح��اَف��ات��ه ف��ي ال��ب��رق ك��أن��م��ا

ع��م��ٌل ُم��ْف��أٌَم وج��وٌز ِرَداٌف ل��ه
م��تَّ��ص��ل402 ال��م��اء ب��س��ج��ال م��ن��ط��ٌق

أرق��ب��ه ح��ي��ن ع��ن��ه ال��لَّ��ه��و يُ��ْل��ِه��ِن��ي ل��م
ش��غ��ل403 وال ك��أٍس ف��ي ال��لَّ��ذاذة وال

ث��م��ل��وا وق��د ُدْرنَ��ا ف��ي ��رب ل��ل��شَّ ف��ق��ل��ت
ال��ثَّ��م��ل404 ال��ش��ارب ي��ش��ي��م وك��ي��ف ش��ي��م��وا

ج��اده��م��ا ال��خ��ال ف��ب��ط��ن ن��م��اٌر ق��ال��وا
ف��ال��رِّج��ل405 ف��األب��الء ف��ال��ع��س��ج��ديَّ��ة

والفتل: السري، السهلة والرسح: امَلِعيبَة، الناقة والطليح: وبلدة. قوله: جواب هو جاوزتها. قوله: 400

بطليح. جاوزتها وروي: جنبيها، عن مرفقيها تباعد
املعرتض السحاب وقيل: السماء، ناحية تكون السحابة العارض: إلخ. … عارًضا ترى هل بل قوله: 401

عارًضا. رأى من يا وروي: أرقبه، ويروى: إليه، أنظر وأرمقه:
الواسع العظيم واملفأم: وسطه، يشء كل وجوز: خلفه، من ردفه قد َسحاب أي رداف. له قوله: 402

خلل. فيه ليس أي متصل؛ وقوله: كاملنطقة، به املحاط واملنطق: دائم، وعمل
ثقل. وال ويروى كسل وال وروي الخطيب، رواية هذه إلخ. … اللهو يلهني لم قوله: 403

فارس، أبواب من بابًا كانت درنا الخطيب: قال وُدْرنَا: الخمر، لرشب املجتمعون القوم ب: الرشَّ 404
ضبطها يف املعجم صاحب وذكر باليمامة، درنا وقيل: تبيت، أبو فيها وكان بمراحل، الحرية دون وهي
بالنون — ودرنا بابل، أرض يف — بالتاء — درتا أن والصحيح بالنون، ُرِوَي البيت هذا إن فقال: خالًفا،
األعىش، قرب بها ثعلبة بن قيس لبني درنا وقيل: العرق، ال اليمامة األعىش منازل وكانت باليمامة، —

السكران. والثمل: صوبه، أين وقدروا الربق، إىل انظروا وِشيُموا:
املاء، مسايل والرجل: مواضع، كلها وهذه فاألبواء وروي: الخطيب، رواية وهذه فاألبالء. قوله: 405

رجلة. واحدها
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ف��ب��رق��ت��ه ف��خ��ن��زي��ٌر ي��ج��ري ف��ال��س��ف��ح
ف��ال��ح��ب��ل406 ال��رَّب��و م��ن��ه ت��داف��ع ح��ت��ى

ت��ك��ف��ل��ًة ال��م��اء م��ن��ه ت��ح��م��ل ح��تَّ��ى
��ه��ل407 ال��سَّ ال��غ��ي��ن��ة ف��ك��ث��ي��ب ال��ق��ط��ا روض

غ��رًض��ا أص��ب��ح��ت ق��د ل��ه��ا دي��اًرا ي��س��ق��ى
وال��رَّس��ل408 ال��ق��ود ع��ن��ه��ا ت��ج��ان��ف ُزوًرا

م��ألُ��ك��ًة ش��ي��ب��ان ب��ن��ي ي��زي��َد أب��ل��غ
ت��أت��ك��ل409 ت��ن��ف��طَّ أم��ا ثُ��ب��ي��ٍت أب��ا

أث��ل��ت��ن��ا ن��ح��ت ع��ن م��ن��ت��ه��يً��ا أل��س��ت
اإلب��ل410 أطَّ��ت م��ا ض��ائ��ره��ا ول��س��ت

ل��ي��وه��ن��ه��ا ي��وًم��ا ص��خ��رًة ك��ن��اط��ٍح
ال��وع��ل411 ق��رن��ه وأوه��ى يَ��ِض��ْرَه��ا ف��ل��م

من نشز ما والربو خنزير، أسفل فالسفح يروى: الخطيب: قال إلخ. … يجري فالسفح قوله: 406

والربو اليمامة، بأرض جبل وقيل: باليمامة، ناحية خنزيًرا إن ياقوت: وقال بلد، أو جبل والحبل األرض،
موضع إنه وقال: الراء، قبل املثناة والتاء بالواو الوتر خنزير ترجمة يف ورواه ذلك، عىل يَِزْد ولم موضع

باليمامة. موضع — ُزَفر بوزن — والُحبَل باملعنى أنسب وهذا اليمانة، نواحي من نخيالت فيه
يقول: املاء، عنه تضمن حتى ويروى: قال: الخطيب، رواية هذه إلخ. … منه تحمل حتى قوله: 407

الحال. موضع يف وتكلفة الشجراء، األرض والغينة لثكرته، يطيق ال ما القطا روض ل تحمَّ
ويروى لألمطار، غرًضا أي غرًضا قوله وقال: الخطيب، رواية هذه إلخ. … لها دياًرا يسقي قوله: 408

القطيع وهو القوط، والرسل اإلبل، والرسل الخيل، والقود الناس، عن أزورت أي وزوًرا عوازب، أي عزبًا
واإلبل. الخيل فيها تجانف فقد يُْغَزْوَن ال أعزاء أنهم يريد الغنم؛ من

الالم بفتح — واملألكة ُمالَحات بينهما وكانت لألعىش، عم ابن السهر بن يزيد هو شيبان: بني يزيد 409
تحنك تأتكل: وقيل الفساد، وهو االئتكال من وتأتكل: املذكور، يزيد كنية ثبيت: وأبو الرسالة، — وضمها

األكل. من تفتعل وهو وتغتابنا، لحومنا تأكل أي نرص: أبي عن التاج ويف الغيظ، من
ألست وقيل: حسبنا، يف الطعن عن منتهيًا ألست أي إلخ. … أثلتنا نحت عن منتهيًا ألست قوله: 410

وحنينا. تعبًا أنَّت اإلبل: وأطت األصل، واألثلة: نَا، وذَمِّ صنا تنقُّ عن منتهيًا
كان إذا فعله عمل الفاعل اسم إعمال وهي نحوية، مسألة البيت هذا يف إلخ. … صخرة كناطح قوله: 411

معروف. والوعل: صخرة، ناطح كوعل واألصل: محذوف، موصوف
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وإخ��وت��ه م��س��ع��وٍد ره��ط ب��ن��ا تُ��ْغ��ِري
ت��ع��ت��زل412 ث��مَّ ف��تُ��رِدي ال��لِّ��ق��اء ي��وم

ع��داوت��ن��ا ج��دَّت إن أع��رف��ن��ك ال
ت��ح��ت��م��ل413 ع��وض م��ن��ك��م ال��نَّ��ص��ُر وال��ت��م��َس

غ��ض��ب��وا إن ال��ج��دَّي��ن ذي أب��ن��اء ت��ل��ح��م
وت��ع��ت��زل414 ت��ل��ق��اه��م ث��مَّ أرم��اح��ن��ا

ح��ط��بً��ا أكَّ��ل��ت��ه��ا وق��د ت��ق��ع��دنَّ ال
وت��ب��ت��ه��ل415 ي��وًم��ا ش��رِّه��ا م��ن ت��ع��وذ

ع��ل��م��وا ف��ق��د ع��نَّ��ا أس��ٍد ب��ن��ي س��ائ��ل
ش��ك��ل416 أن��ب��ائ��ن��ا م��ن ي��أت��ي��ك س��وف أن

ك��ل��ه��م ال��ل��ه وع��ب��د ق��ش��ي��ًرا واس��أل
ن��ف��ت��ع��ل417 ك��ي��ف ع��ن��ا رب��ي��ع��ة واس��أل

تهلك. وتردي: علينا، تحرشهم أي بنا. تغري قوله: 412

أن أعرفنك ال يقول: وحيث حيث، مثل الضاد بفتح عوض ويروى: للدهر، اسم عوض الخطيب: قال 413

من ذهبوا أي واحتملوا ويروى: أغضبوا، أي الحمية احتملتهم القوم: واحتمل دهرك، منك النرص ألتمس
قومك. وتخيل تذهب أي وتحتمل الغيظ، أو الَحِميَّة

البيت: لهذا الخطيب رواية 414

وتعتزل فرتديهم اللقاء عند سورتنا الجدين ذي أبناء تلزم

ذي خالد بن قيس بن مسعود بن قيس الجدين: وذو إياها، تطعمهم أي لحمة تجعلهم أي تلحم. قوله:
األرس، يف جد ذو إنه رجل: فقال كثري، فداء له أسريًا أرس خالد بن قيس جده ألن بذلك سمي الجدين

السالح. وهو شكتنا، ويروى: الغضب، والسورة: بهذا، يُعرف فصار جدين، ذو إنه آخر: فقال
رشها. من هللا إىل وتبتهل أججتها أكلتها ومعنى للحرب الضمري إلخ. … أكلتها وقد تقعدن ال قوله: 415

وسوف: َفت، ُخفِّ األسماء يف تعمل التي هي هذه وأن خرب، بعد خرب أزواج أي شكل الخطيب: قال 416

شكل أيامنا من ويُروى: والسني، سوف مع هذا إال يجوز وال يأتيك، سوف أنه واملعنى عوض، بمعنى
الحروب. من فيها وما املتقدمات، أيامنا املن أي

هللا. عبد بني أي هللا عبد ومعنى قبائل، كلها هذه إلخ … هللا وعبد قشريًا واسأل 417
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نُ��َق��تِّ��ل��ه��م ح��ت��ى ن��ق��ات��ل��ه��م إنَّ��ا
ج��ه��ل��وا418 وإن ج��اروا وإن ال��ل��ق��اء ع��ن��د

اح��ت��رب��وا ه��م إن ك��ه��ٍف آل ف��ي ك��ان ق��د
وي��ن��ت��ض��ل419 ي��س��ع��ى م��ن وال��ج��اش��ريَّ��ة

م��ن��اس��م��ه��ا ح��طَّ��ت ال��ذي َل��َع��ْم��ُر إنِّ��ي
ال��غ��ي��ل420 ال��ب��اق��ر إل��ي��ه وس��ي��َق ت��خ��دي

ص��دًدا ي��ك��ن ل��م ع��م��ي��ًدا ق��ت��ل��ت��م ل��ئ��ن
ف��ن��م��ت��ث��ل421 م��ن��ك��م م��ث��ل��ه ل��ن��ق��ت��ل��ْن

— أَنَّا ويُْرَوى: جهلوا، وهم جاروا وهم ويروى: قال: الخطيب، رواية هذه إلخ. … نقاتلهم إنا قوله: 418

ا ممَّ والقطع االبتدائية، عىل أجود والكرس … سوف أن علموا لقد قوله: من البدل عىل — الهمزة بفتح
بمنزلة تأنيثها وجعل كلمة، ألنها أنَّث؛ نقتلهم ثمت روى فمن نغلبهم، وثمت نقتلهم ثمت ويروى قبله،
يف هاءً التأنيث ألحق إنه إال الكلمة تأنيث عىل فهو نغلبهم ثمت قال: ومن األفعال، يلحق الذي التأنيث

األسماء. يف يفعل كما الوقف
بني من كهف وآل قعدوا أنهم ويروى قال: الخطيب، رواية هذه إلخ. … كهف آل يف كان قد قوله: 419

وينتضل، يسعى من فيهم كان فقد بثأرهم، يطلبوا فلم هم قعدوا إن يقول: ضبيعة بن مالك بن سعد
دخولك فما لهم يسعى من لهم كان قد يقول: مامة بن كعب بنت هي وقيل: إياد، من امرأة والجارشية:

منهم. ولست بينهم
له مناسمها عبيدة: أبو وروى عمرو، أبي رواية هذه الخطيب: قال إلخ. … الذي لَعْمُر إني قوله: 420

هنا، ها لحطت معنى ال األصمعي: وقال أرسعت، معناه قيل: حطت. وقوله: العثل، الباقر إليه وسيق
واملناسم: بمناسمها، الرتاب سفت أي حطت والرواية قال: زمامها، يف اعتمدت إذا حطت يقال: وإنما
وهو غيل، جمع والغيل البقر، والباقر: لشدته، اضطراب فيه شديًدا سريًا تسري وتخدي أخفافها، أطراف
ماله من له عثل يقال: الجماعة فسكون وبضم بالتحريك، يعني والعتل: غيول، جمع هو وقيل: الكثري،
تصحيف، املتقدمة عثل ورواية لبعض، الرواة بعض وتغليط كثري، أبحاث البيت هذا ويف ا.ه. أكثر. أي
املعنى، يف جمع وهو واحد، لفظ والنافر منى، من النفار يريد العجل؛ النافر إليه وسيق األصمعي: وروى
وصًفا جعله فكرس بفتح أي الَعِجل وقال: العني، بضم الُعجل بعض: فقال العجل، يف عنه اختلف وقد
فارجع األدب خزانة من الجر حروف شواهد يف فيه العلماء قال ما البغدادي القادر عبد ساق وقد لواحد،

إليه.
جواب لتقتلن. وقوله: الخيار، واألماثل: فاألمثل، األمثل نقتل أي فنتمثل. وقوله: املقارب، الصدد: 421

عليه. القسم جواب لداللة محذوف الرشط وجواب قبله، البيت يف القسم
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م��ع��رك��ٍة غ��بِّ ع��ن ب��ن��ا ُم��ِن��ي��َت ل��ئ��ن
ن��ن��ت��ق��ل422 ال��ق��وم دم��اء ع��ن ألت��ل��ف��ن��ا

ش��ط��ٍط ذوي يَ��نْ��َه��ى ول��ن ت��ن��ت��ه��ون ال
وال��ف��ت��ل423 ال��زَّي��ت ف��ي��ه ي��ذه��ب ك��ال��طَّ��ع��ن

م��رت��ف��ًق��ا ال��ق��وم ع��م��ي��د ي��ظ��لَّ ح��ت��ى
ع��ج��ل424 ن��س��وٌة ع��ن��ه ب��ال��رَّاح ي��دف��ع

ف��أق��ص��ده ه��ن��دوان��يٌّ أص��اب��ه
م��ع��ت��دل425 ال��خ��ط رم��اح م��ن ذاب��ٌل أو

ن��ق��ات��ل��ك��م ال ب��أن��ا زع��م��ت��م ك��الَّ
ق��ت��ل426 ق��وم��ن��ا ي��ا ألم��ث��ال��ك��م إن��ا

ض��اح��ي��ًة ال��ح��ن��و ي��وم ال��ف��وارس ن��ح��ن
ع��زل427 وال َم��يْ��ٌل ال ف��ط��ي��م��ة ج��ن��بَ��ْي

وهذا نجحد، ولم قومك من قتلنا من ننتقل لم أي الجحود واالنتقال: ابتُِليَْت، أي منيت. لنئ قوله: 422

الَقَسم، عن ِره تأخُّ مع للرشط الجواب يكون أن الشعر يف بقلة يجوز أنه عىل النحويون به يستشهد البيت
وروي: بالقاف، بعضهم وضبطه بالفاء، أنه الشائع وننتقل: اإلطالة، خوف تركناها كثرية أبحاث ولهم

إلخ. … معركة ظل يف بنا منيت لنئ
فإن به احتج من قال: فيه، الكاف اسمية تعيني عىل النحاة شواهد من والبيت الخطيب رواية هذه 423

مقامه ويقوم االسم، يخلف إنما له: قيل حرف، وهي كالطعن، يشء أراد ملحذوف نعت هي إنما قائل قال
ينهى ال واملعنى لسعته، فيه يذهب أي الزيت فيه ويهلك ويروى الجور، والشطط مثله، اسًما كان ما

والفتل. الزيت فيه يغيب جائف مثل الجور أصحاب
والعجل: إلخ، … القوم عميد يصري حتى وروي: أمورهم، يف عليه يعتمدون الذي سيدهم القوم: عميد 424

يدفع من ألن يُقتَل؛ لئال بأكفهن النساء عنه يدفع الحي سيد يظل حتى أي الثكىل؛ وهي عجول، جمع
القتل. بعد َ يُوَطأ لئال عنه يدفعن املعنى وقيل: ُقِتَل، قد الرجال من عنه

ملحذوف صفة ذابل. أو وقوله: الهند، إىل منسوب سيف الهندواني: إلخ. … هندواني أصابه قوله: 425

الرماح. إليه ينسب بهجر موضع والخط يابس، أي ذابل، رمح أي
قتول. جمع وُقتُل أيًضا، الردع معنى وفيه لكالم، ا ردٍّ ويكون وردع، وزجر ردع حرف كال. قوله: 426

حبيب: وابن عمر أبو قال وفطيمة عالنية، الخطيب: قال وضاحية العرب، أيام من مشهور الحنو يوم 427
يكون أن فيه واألصل الحرب، يف يثبت ال الذي وهو أميل، جمع وامليل ثعلبة، من حبيب بنت فاطمة هي
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ع��ادت��ن��ا ت��ل��ك ف��ق��ل��ن��ا ال��طَّ��ع��ان ق��ال��وا
ن��زل428 م��ع��ش��ٌر ف��إنَّ��ا ت��ن��زل��ون أو

ف��ائ��ل��ه م��ك��ن��ون ف��ي ال��ع��ي��ر ن��خ��ض��ب ق��د
ال��ب��ط��ل429 أرم��اح��ن��ا ع��ل��ى ي��ش��ي��ط وق��د

التاسعة املعلقة

غيظ بن يربوع بن جناب بن ضباب بن معاوية بن زياد واسمه الذبياني، النابغة قال
عيالن قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بن ذبيان بن سعد بن عوف بن مرة بن

ضمة، قبلها ألن الزاي فضم اضطر ثم أعزل، جمع يكون أن يجوز والعزل وبيض، أبيض مثل فعل عىل
ة ِصحَّ عىل والدليل ورغف، رغيف، تقول كما ُفُعل عىل جمعه ثم فعيل، عىل االسم بنى يكون أن ويجوز
رمح ال الذي هو واألعزل ورغفان، رغيف تقول: كما فهذا عزالن، دجال حكى السكيت ابن أن القول هذا
املعجم: ويف ا.ه. أعزل. له يَُقْل لم عًصا معه كان وإن معه، سالح ال الذي هو عبيدة: أبو وقال معه،
ظفر أيًضا ربيعة من وتغلب ضبعة وبني شيبان، بني بني وقعة به كانت بالبحرين موضع اسم فطيمة
صوابه: الحرب، يف يثبت ال الذي الخطيب: وقول الصحيح هو وهذا ا.ه. شيبان. بني عىل تغلب بنو فيها

الخيل. عىل يثبت ال الذي
نزلتم وإن عادتنا، فتلك بالرماح طاردتم إن يقول: قال: الخطيب رواية هذه الطراد. قالوا قوله: 428

التكسري: جمع ويف الفعل، إعراب باب يف النحويون به يستشهد البيت وهذا نزلنا، بالسيوف تجادلون
الشاهد األعلم: قال سيبويه، شواهد من وهو إلخ. … عادتنا الخيل فركوب تركبوا إن عندهم: والرواية
أتركبون؟ قال: فكأنه متقارب تركبون ومعنى معناه ألن تركبوا؛ إن معنى عىل حمًال تنزلون رفع يف
وحمله وسيبويه، الخليل مذهب هذا بذلك. معروفون فنحن الحرب، معظم يف تنزلون أو عادتنا فذلك
والنظم، املعنى يف أصح واألول اللفظ، يف أسهل وهذا تنزلون، أنتم أو عنده: والتقدير القطع، عىل يونس

عليه. يقاس وال يحفظ فإنه نازل جمع نزل قوله: يف الثاني والشاهد
عمرو: أبو وقال ُم، الدَّ الفائل: ومكنون الفِخذ، إىل الجوف من يجري عرق الفائل الخطيب: قال 429

وقال عليها، عظم ال الفخذ يف دائرة والخرابة: والخربة الخربة، لحم والفائل الفِخذ يف خربة املكنون
يهلك، ويشيط: النسا، له قيل الساق يف كان وإذا عظم، حواليه ليس الفخذ يف عرق الفائل عبيدة: أبو

الظهور. يشء كل يف وأصله يرتفع، وقيل:
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شأن من ل املنخَّ به وىش ا ممَّ إليه ويعتذر النعمان يمدح قال أمامة، أبا ويَُكنَّى مرض،
وهي: املتجرِّدة، امرأته

��ن��ِد ف��ال��سَّ ب��ال��ع��ل��ي��اءِ م��يَّ��ة دار ي��ا
األب��د430 س��ال��ف ع��ل��ي��ه��ا وط��ال أَْق��َوْت

أس��ائ��ل��ه��ا ك��ي أص��ي��ًال ف��ي��ه��ا وق��ف��ُت
أح��د431 م��ن ب��ال��رَّب��ع وم��ا ج��وابً��ا ع��يَّ��ت

أب��يِّ��ن��ه��ا م��ا أليً��ا األََواِرَي إالَّ
ال��ج��ل��د432 ب��ال��م��ظ��ل��وم��ة ك��ال��ح��وض وال��نُّ��ؤي

ول��بَّ��ده أق��اص��ي��ه ع��ل��ي��ه ردَّت
ال��ث��أد433 ف��ي ب��ال��ِم��س��ح��اة ال��ول��ي��دة ض��رُب

املايض، والسالف: خلت، وأقوت: الجبل، يف الوادي سند والسند: املرتفع، املكان األرض: من العلياء 430
أيًضا. الدهر وهو األمد، سالف وروي: الدهر، واألبد:

أصيًال روى فمن وأصيالًال، أصيالنًا وروي: طويًال، فيها وقفت روي: أصيًال. فيها وقفت قوله: 431

طويًال، وقتًا معناه يكون أن ويجوز طويًال، وقوًفا معناه يكون أن جاز طويًال روى ومن عشيٍّا، أراد
تصغري أنه والثاني: قياس، غري عىل أصيل تصغري أنه أحدهما: أقوال؛ ثالثة ففيه أصيالنًا روى ومن
عىل منصوب جوابًا. وقوله: مفرد، أصالنًا لكنَّ أصالن تصغري أنه الثالث: أصيل، جمع وأصالن أصالن

املصدر.
يف ونصبه تميم، لغة يف األوراي رفع عىل سيبويه استشهد وبه والنصب، بالرفع األواري. إال قوله: 432

جنس غري من ألنها املنقطع؛ االستثناء عىل بالنصب األواري. إال قوله: يف الشاهد األعلم: قال الحجاز، لغة
جنس من تجعل أن عىل األواري. إال أحد بالربع وما والتقدير: املوضع من البدل عىل جائز والرفع األحد،
التي األرض واملظلومة: بطئًا، وأليًا: األواخي، واألواري: بالتنكري، أواري، إال وروي: ومجاًزا، اتساًعا األحد

الحفر. موضع غري يف فيها ُحِفَر
فاعل، فعل أنه عىل َردَّْت وروي: نائيه، وأقاصيه: املجهول، بصيغة ُردَّْت ُرِوَي: عليه. ردت قوله: 433

والوليدة: سكنه، ولبده: أجود، الرتكيب ورواية عليها، يعود ضمري وهو املعنى، من لفهمها األمة وفاعله
الندي. املكان والثأد: النؤي، فيها يُُسوَّى التي اآللة واملسحاة: الجارية،
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ي��ح��ب��س��ه ك��ان أَِت��يٍّ س��ب��ي��ل خ��لَّ��ت
ف��ال��نَّ��َض��ِد434 ��ج��ف��ي��ن ال��سَّ إل��ى ��ع��ت��ه ورفَّ

اح��ت��م��ل��وا أه��ل��ه��ا وأض��ح��ى خ��الءً أض��ح��ت
ل��ب��د435 ع��ل��ى أخ��ن��ى ال��ذي ع��ل��ي��ه��ا أخ��ن��ى

ل��ه ارت��ج��اع ال إذ ت��رى ��ا ع��مَّ َف��َع��دِّ
أُُج��د436 ع��ي��ران��ٍة ع��ل��ى ال��ُق��تُ��ود َوانْ��ِم

ب��ازل��ه��ا ال��نَّ��ح��ض ب��دخ��ي��س م��ق��ذوف��ٍة
ب��ال��م��س��د437 ال��ق��ع��و ص��ري��ف ص��ري��ٌف ل��ه

ب��ن��ا ال��نَّ��ه��ار زال وق��د رح��ل��ي ك��أنَّ
َوَح��ِد438 م��س��ت��أِن��س ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��ل ي��وم

عىل يعود ضمري وردت خلت وفاعل الصغري، النهر أو يأتي الذي السيل واألتي: الطريق، السبيل: 434
البيت. متاع من نضد ما والنضد: الرقيق، السرت وهو سجف، تثنية والسجفني: الوليدة،

بمعنى عليها: وأخنى الدار، عىل يعود ضمري وخلت أمست وفاعل أهلها، وأمىس خالء أمست يروى: 435
بني لقمان خريَّ عاًدا هللا أهلك فلما هود، هللا بنبي آمن ممن وكان لقمان، نسور آخر ولبد: عليها، أتى
أنُرس سبعة أعمار تنتهي أن إىل أو القطر، يمسها ال عقر أطب من سمر بعرات سبع تفنى أن إىل بقائه
أنه ويزعمون يموت، ال إنه أي لبًدا يسمى نسوره آخر فكان األنرس. فاختار نرس، خلفه نرس هلك كلما

األبد. فأنت لبد انهض له: قال كِرب حني
الرجل، خشب — بالضم — والقتود ارفع، أي وانِْم مىض، عما فَعدِّ يروى ترى. ا عمَّ فَعدِّ قوله: 436

املوثقة هي وقيل: فقارها، عظم التي واألجد: وشدته، خفها لصاللة بالعري تشبه التي الناقة والعريانة:
الخلق.

روي ورصيف: منه، بعض يف بعضه دخل الذي ودخيسه: اللحم، والنحض: باللحم، املرمية املقذوقة: 437
يضم ما والقعو: أجود، والنصب رصيف، من البدل عىل بالرفع وروي التشبيهي، املصدر عىل بنصب

حسن. التشبيه وهذا الحبل، واملسد: خطاًفا، َي ُسمِّ حديد من كان فإذا خشب، من كان إذا البكرة
بموضع أي الثمام والجليل قال: الجليل، بذي الخطيب: وروى األعلم، رواية هذه الجليل. يوم قوله: 438

وهو الثمام، الجيم بضم والُجليل: علينا، بمعنى وبنا: انتصف، أي النهار وزال البغدادي: قال ثمام، فيه
قرب واٍد الجليل وذو قال: الشائع، هو كما بالفتح املعجم يف وضبطه النبت، هذا فيه بموضع أي موضع؛
ينظر، فهو الفزع، نفسه يف أوجس قد الذي وهو مستوجس، وروي: بعينه، الناظر واملستأِنس مكة،

املنفرد. الوحيد — بفتحتني — والَوَحد
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أك��ارع��ه م��وش��يٍّ َوج��َرَة وح��ش م��ن
ال��ف��رد439 ال��ص��يَّ��ق��ل ك��س��ي��ف ال��م��ص��ي��ر ط��اوي

ل��ه ف��ب��ات ٍب ك��الَّ ص��وت م��ن ف��ارت��اع
ص��رد440 وم��ن خ��وٍف م��ن ��وام��ت ال��شَّ ط��وع

ب��ه واس��ت��م��رَّ ع��ل��ي��ه ف��ب��ثَّ��ه��نَّ
ال��َح��َرد441 م��ن بَ��ِريَّ��اٌت ال��ك��ع��وب ُص��ْم��ُع

يُ��وِزُع��ه ح��ي��ث م��ن��ه ُض��ْم��َراُن وك��ان
ال��نَّ��ج��د442 ال��م��ح��ج��ر ع��ن��د ال��ُم��َع��اِرِك ط��ع��ن

ف��أن��ف��ذه��ا ب��ال��ِم��ْدَرى ال��ف��ري��ص��ة ش��كَّ
ال��ع��ض��د443 م��ن ي��ش��ف��ى إذ ال��م��ب��ي��ط��ر ط��ع��ن

ظباءها ألن وقيل: فيها، يَكثُر فالوحش الناس، من بعيدة ألنها بالذكر وحشه وخص موضع، وجرة: 439

وجرة، لوحش صفة وهو لوَّنْته، أي الثوب وشيت من مفعول اسم — امليم بفتح — وَمْوِيشٌّ الرشب، قليلة
وقال نظري، له ليس الذي والفرد: يلمع، هو أي الصيقل؛ كسيف وقوله: الخطيب: قال نائبه، وأكارعه:

أنثاه. عن املنفرد الثور — وسكونها وفتحها الراء بكرس — والفرد البغدادي:
فعىل والنصب، بالرفع يُرَوى وطوع: الِكَالب، صاحب ب: والكالَّ الفزع، وهو الرَّْوع، من افتعل ارتاع: 440
بات أو لقوائمه، طوًعا بات أي القوائم؛ بمعنى والشوامت: بات، خرب النصب وعىل خربه، وله مبتدأ الرفع

الربد. والرصد: منها، الطوع له
وصمع كلب، جمع الِكَالب عىل واملفعول صاحبها، أي ِب الَكالَّ عىل عائد الفاعل وضمري ، َفرََّقُهنَّ : َُّهنَّ بَث 441

خلقة. كان وربما العقال، شدة من البعري يد يف عصب اسرتخاء والحرد: ضوامرها، الكعوب:
وضمران: منه، ضمران فهاب الخطيب: ورواية األصمعي، رواية هذه إلخ. … منه ضمران وكان قوله: 442
وامُلَعاِرك: يوزعه، فاعل أنه عىل وبالرفع املصدر، عىل بالنصب يروى وطعن: يغريه، ويوزعه: كلب، اسم

وفتحها. الجيم بضم يروى والنجد: امللجأ، واملحجر: امُلَقاِتل،
واملدرى: الكتف، مرجع يف وهي البيطار، عند الدابة من ترعد التي املضغة والفريصة: أنفذ، شك: 443

— والعضد ، الدوابَّ يعالج الذي وهو املبيطر، شك الخطيب: وروى للفريصة، أنفذها يف والضمري القرن،
العضد. يف يأخذ داء — بالتحريك
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ص��ف��ح��ت��ه ج��ن��ب م��ن خ��ارًج��ا ك��أنَّ��ه
م��ف��ت��أد444 ع��ن��د ن��س��وه ش��رٍب ��وُد س��فُّ

م��ن��ق��ب��ًض��ا ال��رَّوق أع��ل��ى يَ��ْع��ُج��ُم ف��ظ��لَّ
أود445 ذي غ��ي��ر ص��دٍق ال��لَّ��ون ح��ال��ك ف��ي

ص��اح��ب��ه إق��ع��اص واش��ٌق رأى ل��م��ا
ق��ود446 وال ع��ق��ٍل إل��ى س��ب��ي��ل وال

ط��م��ًع��ا أرى ال إنَّ��ي ال��نَّ��ف��س ل��ه ق��ال��ت
يَ��ِص��ِد447 ول��م يَ��ْس��َل��ْم ل��م م��والك وإنَّ

ل��ه إنَّ ال��نَّ��ع��م��ان تُ��ب��ل��غ��ن��ي ف��ت��ل��ك
ال��ب��ع��د448 وف��ي األدن��ى ف��ي ال��ن��اس ع��ل��ى ف��ض��ًال

ي��ش��ب��ه��ه ال��نَّ��اس ف��ي ف��اع��ًال أرى وال
أح��د449 م��ن األق��وام م��ن أح��اش��ي وال

ل��ه اإلل��ه ق��ال إذ س��ل��ي��م��ان إال
ال��ف��ن��د450 ع��ن ف��اح��ُدْده��ا ال��بَ��ِريَّ��ة ف��ي ق��م

كان، خرب وسفود: الجانب، والصفحة: منه، حال وخارًجا: القرن، عىل عائدة الضمري كأنه. قوله: 444

النار. موضع واملفتأد: تركوه، ونسوه: للرشاب، املجتمعون القوم والرشب:
الشديد والحالك: القرن، والروق: يمضغ، ويعجم: ضمريان، عىل يعود الضمري إلخ. … فظل قوله: 445

االعوجاج. واألود: الصلب، والصدق: السواد،
املوت. واإلقعاص: كلب، اسم واشق: 446

هنا به املراد واملوىل: الثور، يف له طمع ال بأنه نفُسه الكلَب ثَْت حدَّ أي إلخ. … النفس له قالت قوله: 447

الكلب. صاحب
الباء بضم يروى والبُُعد: املنذر، ابن هو والنعمان: بالثور، شبََّهَها التي الناقة يعني فتلك. قوله: 448

والبعيد. القريب بمنزلة فهو بالتحريك ويروى بعيد، جمع والعني: املوحدة
من قوله يف وِمن أستثني، ال أي أحايش وال يشبهه، الخري يفعل أحًدا أرى ال أي فاعًال. أرى وال قوله: 449

زائدة. أحد
أحد، موضع من البدل عىل نَْصب موضع يف وهو السالم، عليهما داود ابن يعني سليمان. إال قوله: 450

الخطأ. والفند: الفند، عن فارجزها ويُرَوى: له، املليك قال إذ ويروى: استثناء، عىل شئت وإن
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ل��ه��م أذن��ت ق��د أن��ي ال��ج��نَّ وخ��يِّ��س
وال��ع��م��د451 ��اح ��فَّ ب��ال��صُّ ت��دم��ر ي��ب��ن��ون

ب��ط��اع��ت��ه ف��ان��ف��ع��ه أط��اع��ك ف��م��ن
ال��رَّش��د452 ع��ل��ى وادلُ��ْل��ه أط��اع��ك ك��م��ا

م��ع��اق��ب��ًة ف��ع��اق��ب��ه ع��ص��اك وم��ن
ض��م��د453 ع��ل��ى ت��ق��ع��د وال ال��ظَّ��ل��وم ت��ن��ه��ى

س��اب��ق��ه أن��ت م��ن أو ل��م��ث��ل��ك إالَّ
األم��د454 ع��ل��ى اس��ت��ول��ى إذا ال��ج��واد س��ب��ق

ت��واب��ع��ه��ا ح��ل��ٍو ل��ف��اره��ٍة أع��ط��ى
ن��ك��د455 ع��ل��ى ت��ع��ط��ى ال ال��م��واه��ب م��ن

يف اختُِلف بالشام بلد وتدمر: إلخ، … أمرتهم قد أني الجن وخربِّ ويروى: ذلِّل، أي وخيس. قوله: 451

وقال والعمد، بالصفاح له بنتها قد الجن وإن مستقرَُّه، كانت وإنها السالم، عليه سليمان فقيل بانيها،
بلد اسم عبقر أن يزعمون كانوا كما الحقيقة ال املبالغة سبيل عىل العرب مذاهب من هذا إن الثعالبي:
ووضعها الباهرة، قوتها من يرون ملا الجن بناء تدمر أن فزعموا عجيب، يشء كل إليه فينسبون الجن،
حسان بنت كتَنُْرص تدمر بنتها القاموس: ويف األقدمني، العرب أبنية من إنها بعضهم: وقال العجيب،

عليه. املعول هو وهذا أذينة، بن
وروي: بطاعته، فاعقبه أطاع فمن الخطيب: وروى املشهورة، الرواية هي هذه أطاعك. فمن قوله: 452

لطاعته. فعاقبه
الحقد. والضمد: غريه، بها يرتدع معاَقبة عاقبْه املعنى إلخ. … فعاقبه عصاك ومن قوله: 453

عليه فضلك من أو حالك، يف يماثلك ملن إال الحقد عىل تقم ال أي سابقه. أنت من أو ملثلك إال قوله: 454

آخر يف قوله بعد البيت هذا موضع قيل: الغاية، واألمد: يباريك، من أو يعني املصيل؛ عىل السابق كفضل
هنا. من أحسن … اللعن أبيت أعرض فلم القصيدة:

وحلو الَفِتيَّة، وقيل: اإلبل، من الكريمة هي قيل: والفارهة فاعًال، أرى وال بقوله: متعلق أعطي. قوله: 455

خرب بالرفع ُحلو ويروى له، الفاعلية عىل بحلو مرفوع وتوابعها لفارهة، صفة حلو بجر يروى توابعها:
أي حسد؛ عىل تعطي ال وروي: والعرس، الضيق والنكد: لفارهة، صفة جر موضع يف والجملة لتوابعها،

أخذها. من تحسد ونفسه يعطي ال
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زيَّ��ن��ه��ا ال��م��ع��ك��اء ال��م��ائ��ة ال��واه��ب
ال��لِّ��ب��د456 أوب��اره��ا ف��ي ت��وض��ح س��ع��دان

ف��نَّ��ق��ه��ا ال��رَّي��ط ذي��ول وال��رَّاك��ض��ات
ب��ال��ج��رد457 ك��ال��غ��زالن ال��ه��واج��ر ب��رد

أع��نَّ��ت��ه��ا ف��ي غ��ربً��ا تَ��ْم��َزُع وال��خ��ي��ل
ال��ب��رد458 ذي ال��ش��وُّب��وب م��ن ت��ن��ج��و ك��ال��طَّ��ي��ر

م��راف��ق��ه��ا ُف��تْ��ًال ُخ��يِّ��َس��ْت ق��د واألُْدم
ال��ج��دد459 ال��ح��ي��رة ب��رح��ال م��ش��دودًة

ن��ظ��رت إذ ال��ح��يِّ ف��ت��ات ك��ح��ك��م اُْح��ُك��م
ال��ثَّ��م��د460 وارد ش��راٍع ح��م��اٍم إل��ى

الخطيب: قال الجرجور، وروى: األبكار، املائة الخطيب: وروى الشداد، الغالظ هي املعكاء: 456

يكثر موضع وتوضح: كالسعدان، وال مرعى املثل: ويف اإلبل، يسمن نبت والسعدان: الضخام، والجرجور
الوبر، من تلبَّد ما واللبد: يبني، أي فعل فهو وعليه — التحتية باملثناة — يوضح وروي: السعدان، فيه

اللبد. ذي األوبار يف وروي:
ما أعطاها أي أنََّقها؛ وروي: عيشها، م نعَّ وفنقها: والساحبات، الخطيب: رواية والراكضات. قوله: 457

ينبت. ال الذي املكان والجرد: يعجبها،
رهًوا وروي: قويَّا، ا حادٍّ أي وغربًا تمزع، بمعنى وهو تنزع وروي: رسيًعا، مرٍّا تمر أي تمزع. قوله: 458

الغرض القليل القطر، العظيم السحاب والشؤبوب: ضامرة، أي قبًا تمزع وروي: ساكنًا، مزًعا تمزع أي
برد. فيها يكون حتى شؤبوبة لها: يقال وال قيل: شؤبوبة، الواحد:

آباطها، عن مرافقها بانت التي وهي فتالء، جمع وُفتُْل: ذُلَِّلْت، وُخيَِّسْت: النوق، أي واألدم. قوله: 459

مثله، جمع يف القياس عىل الضم داله يف يجوز جديد جمع الجدود والرحال: إليها، تنسب مدينة والحرية:
الطريقة. وهي جدة، بجمع يلتبس ِلئَالَّ أحسن وهو فتحه، تميم عند ويطرد

فاحكم وروي: واحكم، الخطيب: وروى ضم، بعده بساكن املتلوَّة الوصل همزة بضم اُحُكْم. قوله: 460

أبرص فيقال: املثل، بها يُرضب التي اليمامة زرقاء وهي الحي، كفتاة أمري يف تخطئ وال حكيًما، كن أي
وقوله: الخس، بنت فاطمة هي وقيل: املشهورة، املدينة يَِت ُسمِّ وبها اليمامة، واسمها اليمامة، زرقاء من
رسيعة، جمع املهملة بالسني ويُروى املاء، يف رشعت التي يريد شارعة جمع املعجمة بالشني يُروى رشاع،
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وتُ��ت��ِب��ع��ه ِن��ي��ٍق ج��ان��بً��ا ��ه ي��ح��فُّ
ال��رَّم��د461 م��ن ت��ك��ح��ل ل��م ال��زُّج��اج��ة م��ث��ل

ل��ن��ا ال��ح��م��ام ه��ذا ل��ي��ت��م��ا أال ق��ال��ت
َف��َق��ِد462 ون��ص��ف��ه ح��م��ام��ت��ن��ا إل��ى

زع��م��ت ك��م��ا ف��أل��َف��ْوه ��بُ��وه ف��ح��سَّ
تَ��ِزد463 ول��م ت��ن��ُق��ص ل��م وت��س��ع��ي��ن ت��س��ًع��ا

من رسب بها فمر قطاة، لها كانت أنها اليمامة زرقاء وقصة القليل، املاء والثمد باملعنى، أنسب وهذه
وقالت: إليه فنظرت القطا،

أهلنا قطاة إىل لنا القطا ذا ليت يا
مائة قطا لنا إذن معه نصفه ومثل

فقالت: حمام، بها فمر حمامة لها كانت وقيل:

حمامِتيَْه إىل ِليَْه الحمام ليت
ميَْه الحمام تم ونصفه قديه

قالت. كما وستني ستٍّا فوجدوه صائد شبكة يف فوقع
بعضه دنا شاهقني جبلني بني مر إذ والحمام الجبل، والنيق: ناحيتاه، وجانباه: به، يحيط أي يحفه: 461
ُه، َعدُّ فيسهل بعضه، عن يتباعد فإنه براح يف كان لو ما بخالف عدد ملعرفة أصعب وذلك بعض، من

رمد. من تصب لم صفائها يف كالزجاجة شيئًا أي الزجاجة. مثل وتتبعه وقوله:
إهمالُها األكثر بليت اتصلت إذا ما أن عىل النحويون به يستشهد لنا. الحمام هذا ليتما أال قالت قوله: 462

ونصفه، وكذلك والنصب، بالرفع والَحمام روي، كما إعمالها ويجوز باألسماء، حينئٍذ اختصاصها لعدم
فحسب. أي فقد؛ وقوله:

بجواز ويقول يخففها، وبعضهم متحركات، أربع تتواىل لئال السني يشدد بعضهم بوه. فحسَّ قوله: 463

ينقص لم وروي: قدرته، أي حسبت كما أي زعمت. كما وقوله: وجدوه، وألفوه: البسيط، بحر يف ذلك
مائة. يصري وحمامتها؛ الخارج من نصفه قدر إليه ضم إذا أنه واملعنى يزد، ولم
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َح��م��اَم��تُ��ه��ا ف��ي��ه��ا م��ائ��ًة ��ل��ت ف��ك��مَّ
ال��ع��دد464 ذل��ك ف��ي ِح��س��ب��ًة وأس��رع��ت

ك��ع��ب��ت��ه ��ح��ُت م��سَّ ال��ذي ل��ع��م��ر ف��ال
ج��س��د465 م��ن األن��ص��اب ع��ل��ى ُه��ِري��َق وم��ا

ت��م��س��ح��ه��ا ال��طَّ��ي��ر ال��ع��ائ��ذات وال��م��ؤم��ن
��ع��د466 وال��سَّ ال��غ��ي��ل ب��ي��ن م��كَّ��ة رك��ب��ان

ت��ك��ره��ه أن��ت ب��ش��يءٍ أت��ي��ُت إْن م��ا
ي��د467 إل��يَّ س��وط��ي رف��ع��ت ف��ال إذن

م��ع��اق��ب��ًة رب��ي ف��ع��اق��ب��ن��ي إذن
ب��ال��ح��س��د468 ي��أت��ي��ك م��ن ع��ي��ن ب��ه��ا ق��رَّت

الركبة مثل فهو منها، تحسب التي الجهة ومعناه الحاء، بكرس يروى حسبة. وأرسعت قوله: 464

حسبة. وأحسنت وروي: الواحدة، املرة عىل بفتحها وروي والجلسة،
حجًجا زرته قد الذي لَعْمُر فال الخطيب: وروى الشائعة، الرواية هذه إلخ. … الذي لعمل فال قوله: 465

واألنصاب: ملستها، أي كعبته: ومسحت البيت، يعني حجًجا؛ زرته قد الذي ورب فال ويروى: إلخ، …
الدم. والجسد: صب، بمعنى وأريق: وهريق عليها، يذبحون الجاهلية أهل كان حجارة

تعوذ التي الطري هي العائذات أن عىل النحويون به يستشهد إلخ. … العائذات واملؤمن قوله: 466

العامل، بمقتىض أعرب العامل ملبارشة صالًحا وكان تقدم، فلما للطري، نعتًا األصل يف كان بالحرم،
بالكرسة منصوبًا العائذات كان إن منصوب وهو العائذات، من بدل فالطري منه، بدًال املنعوت وصار
األول: عىل واألصل إليه، املؤمن بإضافة مجروًرا العائذات كان إن ومجروًرا للمؤمن، به مفعول أنه عىل
العائذاِت الطرِي واملؤمن الثاني: وعىل بالكرسة، والثاني بالفتحة األول بنصب العائذاِت الطريَ واملؤمن
الغيضة، الغني: بكرس والِغيل منه. بدًال املنعوت وصار العامل، بحسب النعت قدم فلما بالكرس، بجرهما
الخطيب: وروى أجمة، أي أيًضا غيضة والسعد: قبيس، أبي من يخرج كان ماء يعني املاء؛ وبفتحها:

والسند. الغيل بني
فال وقوله: إلخ، … بيشءٍ نديت إن ما وروي: القسم، جواب هو هذا إلخ. … بيشء أتيت إن ما قوله: 467

ا. حقٍّ عنه قيل ما كان إن يده بشلل نفسه عىل دعاء يدي. إيلَّ سوطي رفعت
بالجسد. موضع بالفند وروي: نفسه، عىل آخر دعاء هذا إلخ. … ربي فعاقبني إذن قوله: 468
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ب��ه ُق��ِذْف��ُت ق��وٍل م��ن ألب��رأ ه��ذا
ك��ب��دي469 ع��ل��ى َح��رٍّا ن��واف��ذه ط��ارت

أوع��دن��ي ق��اب��وس أب��ا أنَّ أن��ب��ئ��ُت
األس��د470 م��ن زأٍر ع��ل��ى ق��رار وال

ك��لُّ��ه��م األق��وام ل��ك ف��داءٌ م��ه��ًال
ول��د471 وم��ن م��اٍل م��ن ��ر أث��مِّ وم��ا

ل��ه ك��ف��اء ال ب��رك��ٍن ت��ق��ِذَف��نِّ��ي ال
ب��ال��رَّف��د472 األع��داء ت��أثَّ��ف��ك وإن

ل��ه ال��رِّي��اح ه��بَّ إذا ال��ف��رات ف��م��ا
ب��ال��زَّب��د473 ال��ع��ب��ري��ن أواذيَّ��ه ت��م��ري

تمثيل والنوافذ: عندك، به رميت ا ممَّ أتربأ أن ألجل القسم؛ هذا أقسمت أي إلخ. … ألبرأ هذا قوله: 469

وروي: به، وشقيت كبدي، عىل َحرُُّه صار قوًال قالوا أي نافذ جرح قولهم من

الكبد عىل قرًعا مقالتهم كانت بها شقيت أقوام مقالة إال

أحد يستقر ال أي صوته وزئريه: األسد وزأر هددني، وأوعدني: املنذر، بن النعمان كنية قابوس: أبو 470
األسد. زئري يسمع من يستقر ال كما أوعدته أنك بلغه

األقوام أن عىل أو الخرب، ولك مبتدأ أنه عىل فالرفع الثالثة، باألوجه يُروى وفداء: ، تأنَّ أي مهًال. قوله: 471

عن النائب املصدر عىل والنصب بفداء، لالبتداء عليه مسوغ ال األول ألن أوىل؛ وهذا خربه، وفداء مبتدأ
بالعكس، وقيل: خرب، بعده وما باالبتداء، رفع وموضعه مبني، أنه عىل والجر فداءً، يفدونك أي فعله
األمر، بالم مقرون مضارع فعل عن ناَب فعل اسم يعلم ال ألنه نظر؛ وفيه وَدَراِك كِنَزاِل فهو قالوا:

أنمى. ما أي أثمر. وما وقوله:
األعداء: وتأثفك له، مثل ال له كفاء: وال أقوى، بجانب أي بركن: ترمينِّي، ال أي تقذفنِّي. ال قوله: 472

عندك. بي السعي يف بعًضا بعضهم يرفد أن والرِّْفُد القدر، من كاألثايف حولك فصاروا احتوشوك،
يعني حواليه مدت إذا ويروى: أمواجه، كثرت إذا أي غواربه: جاشت وُرِوَي معروف، نهر الفرات: 473

ناحيتيه. أي العربين. وقوله: تمده، التي أوديته

152



الطوال العرش القصائد أو املعلقات

َل��ِج��ٍب م��ت��رٍع واٍد ك��ل ي��م��دُّه
وال��خ��ض��د474 ال��ي��ن��ب��وت م��ن رك��اٌم ف��ي��ه

م��ع��ت��ص��ًم��ا ح ال��م��الَّ خ��وف��ه م��ن ي��ظ��لُّ
وال��نَّ��ج��د475 األي��ن ب��ع��د ب��ال��خ��ي��زران��ة

ن��اف��ل��ٍة س��ي��ب م��ن��ه ب��أج��ود ي��وًم��ا
غ��د476 دون ال��ي��وم ع��ط��اء ي��ح��ول وال

ل��ق��ائ��ل��ه ت��س��م��ع ف��إن ال��ث��ن��اء ه��ذا
��َف��د477 ب��ال��صَّ ال��لَّ��ع��ن أب��ي��َت أع��رِّض ف��ل��م

ن��ف��ع��ت ت��ك��ن إالَّ ع��ذرٌة ذي إنَّ ه��ا
ال��نَّ��ك��د478 م��ش��ارك ص��اح��ب��ه��ا ف��إنَّ

الخطيب: وروى اللجبة، كثري ولجب: مآلن، مرتع: إلخ. … واد كل يمده قوله: 474

والخضد الينبوت من حطام فيه لجب مزبد واٍد كل يمده

النبت. من وكرس تثنَّى ما والخضد: النبت، من رضب والينبوت: متكاثف، أي بمعنى والحطام: الركام

النوتي، املالح: رعد، ومن جهد من بالخيسفوجة عبيدة: أبو وروى والخطيب األعلم رواية هذه 475

الكرب، من العرق والنجد: ثنى، َما ُكلُّ الخيزرانة الخطيب: وقال السفينة، ذنَب وهو السكان والخيزرانة:
األعياء. واألين: السكان، هو قيل: والخيسفوجة املردى، بالخيزرانة أراد وقالوا:

وال وقوله: الزيادة، والنافلة: العطاء، والسبب: منه، بأطبَب يوًما روي: إلخ. … منه بأجود يوًما قوله: 476

وأضاف الغد، يف يعطي أن ذلك يمنعه لم اليوم أعطى إن أي الخطيب: قال غد. دون اليوم عطاء يحول
إليها. يضاف أن املظروف حق ليس ألنه السعة؛ عىل الظرف إىل

وروى إلخ، … حسنًا به تسمع فإن الثناء هذا روي: إلخ. … لقائله تسمع فإن الثناء هذا قوله: 477

إنما ابتداء، الصفد يكون ال األصمعي: قال العطاء، َفد: والصَّ إلخ، … اللعن أبيت عرضب فما الخطيب:
عليه. تُلعن ما تأتي أن أبيت أي اللعن: وأبيت املكافأة، بمنزلة يكون

بمعنى وتا تا إن ها الخطيب: وروى للقصيدة، اإلشارة عذرة هذي: أصلة عذرة. ذي إن ها قوله: 478

تا وبني ها بني الفصل أن عىل يستشهد والبيت واحد، واملعذرة والعذرة عذرة، إنها ها وروي: هذه،
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العارشة املعلقة

بن الحارث بن مالك بن زهري بن مالك بن عامر بن حنتم بن األبرص بن عبيد قال
وهي: مرض، بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن أسد بن دودان بن ثعلبة بن سعيد

ف��ال��ذَّن��وب479 ق��ال��ق��ط��ب��يَّ��ات م��ل��ح��وُب أه��ل��ه م��ن أق��ف��ر
ف��ال��ق��ل��ي��ب480 ف��رق��ي��ن ف��ذات ف��ث��ع��ي��ل��ب��اٌت ف��راك��ٌس
ع��ري��ب481 م��ن��ه��م ب��ه��ا ل��ي��س ح��ب��ٍر َف��َق��َف��ا ف��ع��ردٌة
ال��خ��ط��وب482 ح��ال��ه��ا وغ��يَّ��رت وح��وًش��ا م��ن��ه��م وب��دِّل��ت
م��ح��روب483 ح��لَّ��ه��ا م��ن ف��ك��لُّ ال��ج��دوب ت��وارث��ه��ا أرٌض

زهري: كقول قسًما بالفاصل كان سواء قليل، وإخوانهما ذي وبني وبينها

تنسلك أين وانظر بذرعك فاقدر قسًما ذا هللا لعمر ها تعلمن

روايته. عىل فيه شاهد فال عذرة، ها ران عبيدة: أبو وروى إن، الفاصل فإن هنا كما غريه أو
أسد لبني ماء — ساكنة واو مهملة وحاء السكون، ثم بالفتح، — وملحوب خال، أي «أقفر» قوله: 479

التشديد، ثم بالضم، — والقطبيات حنفية، بن الدئل بن هللا عبد لبني باليمامة قرية وقيل: خزيمة، بن
بعينه. موضع اسم — أوله بفتح — والذَّنُوب جبل، اسم — مشددة وياء موحدة، باء الطاء وبعد

البرصة بني هضبة — بكرسها ويروى الفاء، بفتح — فرقني وذات فثعالبات، فراكس الخطيب: رواية 480

قطن. بشمايل علم وقيل: الفالج، سنام مثل متفرق جبل وهو أسد، وهو أسد، لبني والكوفة
الراء: وتشديد بكرستني حرب، بن بكر أبي بن عبد بن لكعب ماء أصلها يف باملطالء هضبة عردة: 481

النفي. يف إال يستعمل ال واحد وعريب: عري فقفا، وروي: ففردة، وروي الخطيب: قال سليم، بديار جبل
ثانيه، وسكون أوله بكرس ضبطه ياقوت ألن رضورة؛ الثانية الرواية عىل عري فتسديد هذا وعىل ا.ه.

العري. يسمى العرب برية إىل الفرات غربي عىل أخذ ما إن وقال:
إن خطاب: بن محمد وروى وحوًشا، أهلها من وبدلت الخطيب: روى إلخ. … منهم وبدلت قوله: 482

إلخ. … وحوًشا أهلها من بدلت
اسم وَشُعوب: شعوب، توارثها أرض خطاب: وابن الخطيب رواية الجدوب. توارثها أرض قوله: 483

مسلوب. حلها من وكل ويروى: املسلوب، واملحروب: محروب، حلها من وكل الخطيب: وروى للَمِنيَّة،
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ي��ش��ي��ب484 ل��م��ن َش��يْ��ٌن ��ي��ب وال��شَّ ه��ْل��ًك��ا وإم��ا ق��ت��ي��ًال ��ا إمَّ
ش��ع��ي��ب485 ش��أن��ي��ه��م��ا ك��أنَّ س��روب دم��ع��ه��م��ا ع��ي��ن��اك
ل��ه��وب486 دون��ه��ا ه��ض��ب��ٍة م��ن م��ع��ٍن م��ع��ي��ن أو واه��ي��ة
ق��س��ي��ب487 ت��ح��ت��ه م��ن ل��ل��م��اء أرٍض ب��ب��ط��ن واٍد ف��ْل��ُج أو
س��ك��وب488 ت��ح��ت��ه��ا م��ن ل��ل��م��اء ن��خ��ٍل ظ��الل ف��ي ج��دوٌل أو
ال��م��ش��ي��ب489 راع��ك وق��د أنَّ��ى ال��تَّ��ص��اب��ي ل��ك وأنَّ��ى ت��ص��ب��و

أو قتيل إما خطاب: وابن هالك، وإما قتيل إما الخطيب: رواية إلخ. … هلًكا وإما قتيًال إما قوله: 484

له، َشنْيٌ فشيبُه يشيب حتى َر وُعمِّ يُْقتَْل لم من أن يشيب: ملن شني والشيب ومعنى: إلخ، … فود شيب
اآلخر: قال كما

وتسلما تَِصحَّ أن داء وحسبك

املاء رسب من ورسوب: خطاب ابن عند القصيدة مطلع هو هذا إلخ. … رسوب دمعهما عيناك قوله: 485

الدمع. مجرى والشان: املنشقة، املزادة والشعيب: يرسب،
معن، معني أو ويروى: الخطيب: قال إلخ، … ممعن معني أو واهية خطاب: وابن الخطيب رواية 486

واملمعن: يشء، يرده فال املاء من األرض وجه عىل يأتي الذي واملعني: بالية، واهية هضبة أو ويروى:
منحدًرا، الهضبة هذه من يمعن ماء دمَعه كأن يقول: الجبل يف شق وهو لهب، جمع واللهوب: املرسع،

لهوب. أسفله ويف أسفل، إىل انحدر إذا له أرسع كان كذلك كان وإذا
خطاب: ابن وروى إلخ، … واٍد ببطن فلج أو الخطيب: رواية ببطن. واد فلج أو قوله: 487

قسيب بيته من للماء واٍد ببطن فلج أو

نخل. ظل يف جدول أو األزهري: وروى جريه، صوت املاء: وقسيب صغري، نهر وفلج:
القافية. تمكنه فلم انسكاب أراد وسكوب: الصغري، النهر الجدول: 488

وراعك: شيًخا، رصت بعدما بهذا لك كيف أي لك: وأنَّى العشق، معنى الصبوة من تصبو. قوله: 489

خطاب. ابن رواية من ساقط البيت وهذا أفزعك،
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ع��ج��ي��ب490 وال ب��ديٌّ ف��ال أج��م��ع��ه��ا ح��ال ي��ك��ن ف��إن
وال��ُج��دوب491 ال��َم��ْح��ُل وع��اده��ا ج��وُّه��ا م��ن��ه��ا أق��ف��ر ي��ك أو
م��ك��ذوب492 أم��ل ذي وك��لُّ م��خ��ل��وٌس ن��ع��م��ٍة ذي ف��ك��لُّ
م��س��ل��وب493 س��َل��ب ذي وك��ل م��وروٌث إب��ٍل ذي وك��لُّ
ي��ئ��وب494 ال ال��م��وت وغ��ائ��ب ي��ئ��وب غ��ي��ب��ٍة ذي وك��لُّ
ي��خ��ي��ب495 م��ن م��ث��ل غ��ان��ٌم أو َرْح��ٍم ذات م��ث��ل أع��اق��ٌر
ي��خ��ي��ب496 ال ال��ل��ه وس��ائ��ُل يُ��ح��ِرم��وه ال��نَّ��اس ي��س��أل م��ن
ت��ل��غ��ي��ب497 ب��ع��ض��ه ف��ي وال��ق��ول خ��ي��ر ك��لُّ ي��درك ب��ال��ل��ه
ال��ق��ل��وب498 أخ��ف��ت م��ا ع��الم ش��ري��ٌك ل��ه ل��ي��س وال��ل��ه

محمد ورواية إلخ. … أهلها من حول يك إن الخطيب: رواية إلخ. … أجمعها حال يكن فإن قوله: 490

وروي: إلخ، … أجمعوها حال يكن فإن خطاب: بن

عجيب وال بديٌّ فال أهلها منها وحال حالت تكن إن

عجيب. بمعنى بدي يكون وقد املبتدأ، والبدي: حالها، عن تغريت حالت:
إلخ، … ساكنوها أقفر يك أو خطاب: بن محمد وروى إلخ، … جوها أقعر قد يك أو الخطيب: رواية 491

واحد. والَجْدُب: وامَلْحُل املريض، عيادة من وأصله أصابها، وعادها: وسطها، حبوها:
الخطيب: قال مخلوسها، خطاب: بن ومحمد الخطيب رواية إلخ. … مخلوس نعمة ذي فكل قوله: 492

ُل. يَُؤمِّ ما كل ينال ال أي مكذوب: أمل ذي وكل واحد، واملسلوب املخلوس
ومعنى غريه، يرثها أي مورثها وروي: خطاب، وابن الخطيب رواية هذه موروث. إبل ذي وكل قوله: 493

ما. يوًما منه فيسلب غريه، من سلبه يشء له كان من أن مسلوب: سلب ذي كل
يرجع. أي يئوب. قوله: 494

بكرس — والِولد ِولد، ذات مثل خطاب: ابن وروى الخطيب، رواية هذه رحم. ذات مثل أعاقر قوله: 495

وال تلد، ال والتي تلد التي تستوي ال أي الَولُود رحم: بذات وأراد الولد، يف لغة — الالم وسكون الواو
خائبًا. فرجع خرج ومن فغِنم، خرج من يتساوى

الثقفي. ضبة بن ليزيد البيت هذا األعرابي: ابن قال يحرموه. الناس يسأل من قوله: 496

وتلغيب: تلبيب، بعضه يف خطاب: ابن وروى الخطيب، رواية هذه تلغيب. بعضه يف والقول قوله: 497

الخطيب. قاله رديء وهو بطنانًا قذذه كانت إذا لغب، سهم قولهم من ضعيف
خطاب. ابن رواية من ساقط البيت هذا إلخ. … يشء كل خالق وهللا قوله: 498
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األري��ب499 يُ��خ��دع وق��د ـ��ِف ب��ال��ض��ع��ـ ي��ب��ل��غ ق��د ش��ئ��ت ب��م��ا أف��ل��ح
ال��تَّ��ل��ب��ي��ب500 ي��ن��ف��ع وال ـ��ر ال��دَّه��ـ ي��ع��ظ ال م��ن ال��نَّ��اس ي��ع��ظ ال
ح��ب��ي��ب501 ش��ائ��نً��ا ي��ص��يِّ��رن وك��م ال��ق��ل��وب م��ا س��ج��يَّ��ات إالَّ
غ��ري��ب502 إن��ن��ي ت��ق��ل وال ف��ي��ه��ا ك��ن��ت إن ب��أرٍض س��اع��د
ال��ق��ري��ب503 ��ه��م��ة ال��سُّ ذو ي��ق��ط��ع وق��د ال��ن��ائ��ي ال��ن��ازح ي��وص��ل ق��د
ت��ع��ذي��ب504 ل��ه ال��ح��ي��اة ط��ول ت��ك��ذي��ٍب ف��ي ع��اش م��ا وال��م��رء
ج��دي��ب505 خ��ائ��ٌف س��ب��ي��ل��ه آج��ٍن وردُت م��اءٍ ربَّ ي��ا
وج��ي��ب506 خ��وف��ه م��ن ل��ل��ق��ل��ب أرج��ائ��ه ع��ل��ى ال��ح��م��ام ري��ش
خ��ب��وب507 ب��ادٌن وص��اح��ب��ي م��ش��ي��ًح��ا غ��دوٌة ق��ط��ع��ت��ه

يبلغ فقد شئت بما أفلح خطاب: وابن الخطيب رواية إلخ. … يبلغ قد شئت بما أفلح قوله: 499

أي البقاء؛ وهو الَفَالح من — بالحاء — وأفلح بالجيم، أفلج ويروى: الخطيب: قال إلخ، … بالضعف
األريب يخدع وقد القوي، يدرك ال ما بضعفه الضعيف يدرك فقد تبالغ ال أن عليك فال شئت، كيف عش
الناس؟ أشعر من الحطيئة: العاص بن سعيد سأل قيل: بالضعف، يدرك فقد ويروى: عقله، عن العاقل

البيت. … شئت بما أفلح يقول الذي قال:
فإن بالدهر يتعظ لم من يقول: الدهر، يعظ لم من ويروى: خطاب، بن ومحمد الخطيب رواية هذه 500

غريزة. وال طباع غري من اللب تكليف والتلبيب: عظته، عىل يقدرون ال الناس
كانت ما إال ينفع ال يقول: صلة ما قال: الخطيب رواية هذه إلخ. … القلوب ما سجيات إال قوله: 501

حبيب. شانئًا ويروى: اللب، سجيته
من غريب إنني تقل ال وقيل: بينهم، من أخرجوك وإال وداِرِهم ساعدهم أي املساعدة من ساعد: 502

غريب. ألنني ذلك أفعل ال تقل وال كلها، أمورهم عىل وآتهم بينهم
ذا الناس يعق يقول: اليشء، يف لك يكون النصيب والسهمة: يعق، ويقطع: واحد، والنائي النازح 503

لهم. باملساعدة الناس تخالط أن غربة يف كنت إذا يمنعك فال األباعد ويصلون قرابتهم،
الدهر. وغري الكرب من يقايس ملا أُْعِطيََها من عىل عذاب وطولها كذب الحياة يقول: 504

ومعنى إلخ، … وردته رصى ماء رب بل خطاب ابن روى آجن، وردته ماء رب بل الخطيب رواية 505

وردته. رصى ماء ُربَّ يا أخرى: ويف املسلك، مخوف خائف: متغري، وآجن: رصى
الخفقان. والوجيب: نواحيه، أرجاؤه: 506

قطعه. إذا سريه يف خب من وخبوب: وجسم، بدن ذات ناقة بادن أو مجد أي مشيًحا. قوله: 507

157



شعرائها وأخبار العرش املعلقات

ك��ث��ي��ب508 ح��ارك��ه��ا ك��أمَّ ف��ق��اره��ا م��وج��ٌد غ��ي��ران��ٌة
ن��ي��وب509 وال ه��ي ��ٌة خ��فَّ ال س��دي��ٌس ب��ازًال أخ��ل��ف
ن��دوب510 ب��ص��ف��ح��ت��ه ج��ْون غ��اب ح��م��ي��ر م��ن ك��أن��ه��ا
َه��ب��وب511 ش��م��أٌل ت��ل��طُّ��ه ال��رُّخ��ام��ى ي��رت��ع��ي ش��ب��ٌب أو
س��رح��وب512 ن��ه��دٌة ت��ح��م��ل��ن��ي أران��ي وق��د ع��ص��ٌر ف��ذاك
��ب��ي��ب513 ال��سَّ وج��ه��ه��ا ع��ن ي��ن��ش��قُّ ت��ض��ب��ي��ًرا خ��ل��ق��ه��ا م��ض��ب��ر
رط��ي��ب514 أَْس��ُره��ا ول��يِّ��ٌن ع��روق��ه��ا ن��ائ��م زي��ت��يَّ��ة
ال��ق��ل��وب515 وك��ره��ا ف��ي ت��ي��ب��س ط��ل��وب ل��ق��وٌة ك��أنَّ��ه��ا

املوجد عمرو: أبو قال فقارها، مضرب ويروى: خطاب، وابن الخطيب رواية هذه فقارها. موجد قوله: 508

والكثيب: منسجها، وحاركها: الظهر، حرز والفقار: موتق، ومضرب: واحًدا، فقارها عظم يكون التي
واملالسة. باإلرشاف حاركها وصف الرمل،

عليها أتى أخلف: الخطيب: قال والحقة، مخلف خطاب: ابن وروى والحقة، سديسها الخطيب: رواية 509

عام، مخلف قيل بعام بعده البزول جاوز فإذا بعده، والبازل البازل، بعد والسديس بزلت، بعدما سنة
املسنة — بالفاء — والخفة ا.ه. البازل. مكانه وأخلف السديس سقط يقول: وأعوام، عامني ومخلف

متوسطة. أنها يعني أحسن القاف ورواية معروفة، — بالقاف — والحقة
جون، حمار الناقة هذه كأن أي قال: عانات حمري من الخطيب: وروى خطاب، ابن رواية هذه 510

العض. آثار وندوب: مكان، اسم وغاب: جنبه، وصفحته: وأسوج، أبيض يكون والحون
الخطيب وروى وجه، كل من تثبته وتلطه: الرخامى، يحفر خطاب: ابن وروى الخطيب، رواية هذه 511

تلف يعني: وتلفه نبت، والرخامى: وسنه، شبابه تَمَّ قد الذي الشبب الخطيب: قال تلفه، خطاب: وابن
الرخامى. ويحتفر ويروى: الهابَّة، والَهبوب: وجه، كل من إياه إتيانها ولفها: الثور،

ورسحوب: مرشفة، فرس ونهدة: ذلك، فيه فعلت مىض قد دهر ذاك أي إلخ. … عرص فذاك قوله: 512

الظهر. طويلة وقيل: سمحة، السري رسيعة
الناصية، شعر هنا: ها والسبيب موثق، ومضرب: تضبري، موضع كميت خطاب: وابن الخطيب رواية 513

برصها. تسرت ال فناصيتها البرص حادة هي يقول:
عروقها؛ نائم لصحتها، ساكنة أي وناعم؛ عروقها نائم ويروى: خطاب، وابن الخطيب رواية هذه 514

ُمنْثٍَن. ورطيب: هللا، خلَقها الذي َخْلُقها أي أرسها؛ ولني اللحم، يف غليظة وهي العروق، بناتئة ليست أي
سميت العقاب؛ واللقوة: وكرها، يف تخز خطاب: وابن الخطيب رواية القلوب. وكرها يف تيبس قوله: 515

الطري. قلوب يعني والقلوب: تطلب، ملا التلقي رسيعة ألنها بذلك
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رق��وب516 ش��ي��خ��ٌة ك��أنَّ��ه��ا ع��ذوبً��ا إرٍم ع��ل��ى ب��ات��ت
��ري��ب517 ال��ضَّ ري��ش��ه��ا ع��ن ي��س��ق��ط ُق��رٍّ غ��داة ف��ي ف��أص��ب��ح��ت
ج��دي��ب518 س��ب��س��ٌب ودون��ه س��ري��ًع��ا ث��ع��ل��بً��ا ف��أب��ص��رت
ق��ري��ب519 ن��ه��ض��ٍة م��ن وه��ي وولَّ��ت ري��ش��ه��ا ��ض��ت ف��ن��فَّ
ال��م��ذءوب520 ي��ف��ع��ل وِف��ع��لُ��ه ح��س��ي��ٍس م��ن وارت��اع ف��اش��ت��ال

يأكل ال الذي والعذوب: العلم، األروم: رابية، أرم عىل باتت خطاب: ابن وروى الخطيب، رواية هذه 516

الثُّكل يمنعها ثكىل عجوز كأنها ترشب وال تأكل ال باتت يقول: ولد، لها يبقى ال التي والرقوب: شيئًا،
والرشاب. الطعام من

الخطيب: قال يسقط، موضع: ينحط، وروي: قرة، غداة يف الخطيب: وروى خطاب، ابن رواية هذه 517

الشتاء يف يقع الذي الرضيب خطاب: ابن وقال الرضيب، أصابها إذا األرض ورضب الجليد، والرضيب
كالقطن. بالليل

وروي: ساعة، من ثعلبًا فأبرصت وروي: بعيًدا، ثعلبًا فرأت خطاب: ابن وروى الخطيب رواية هذه 518

الواسعة. األرض وهي رسبخ، ودونها ويروى: الجبال، رءوس الشناخيب: شنخوب، موقعه ودون
رسيًعا، ريشها فنفضت خطاب: ابن وروى قريب، نهضة من فذاك الثاني: الشطر الخطيب روى 519

ويروى: الخطيب: قال

قريب نهضتها تطر ولم فانتفضت ريشها فنرشت

الجليد، عليها وقع وقد بالغداة، الصيد رأت حني الطريان، والنهضة: ريشها، عن الجليد نفضت يقول:
أنشط ألنها والبلل؛ الندى بها خص وإنما الطريان، ليمكنها عنها بذلك رمت وانتفضت: ريشها، فنرشت

قال: كما والربد، املطر من عليها خوًفا أفراخها إىل ترسع ألنها أو الطل، يوم يف تكون ما

لجب لها أطفال دون أظلما إن بردا أو الليل سباع يأمنان ال

والرضيب أصبحت بأنها وصفها بل أفراخها، إىل راحت إنها يُقل لم ألنه هذا؛ خالف عىل يدل عبيد وبيت
الثعلب. إىل فطارت ريشها عىل

وروى خشيتها، من ويروى: العقاب، حسيس من بذنبه رفع الثعلب أن يعني فاشتال. قوله: 520

الفِزع. واملزءود: واملذءوب حسيسها، من خطاب: ابن
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ت��س��ي��ب521 ح��رده وح��رَّدت ح��ث��ي��ثً��ا ن��ح��وه ف��ن��ه��ض��ت
م��ق��ل��وب522 ح��م��الق��ه��ا وال��ع��ي��ن دب��ي��بً��ا خ��ل��ف��ه��ا م��ن ف��دبَّ
م��ك��روب523 ت��ح��ت��ه��ا م��ن وال��ص��يَّ��د ف��ط��رَّح��ت��ه ف��أدرك��ت��ه
ال��ج��ب��وب524 وج��ه��ه ف��ك��دَّح��ت ف��ط��رَّح��ت��ه ف��ج��دَّل��ت��ه
م��ك��روب525 وه��و ف��أرس��ل��ت��ه ف��رفَّ��ع��ت��ه ف��ع��اودت��ه
م��ن��ق��وب526 ح��ي��زوم��ه ب��دَّ ال َدِف��ِه ف��ي وم��خ��ل��ب��ه��ا ي��ض��غ��و

وصىل عليها، التعليق من أردناه وما الروايات اختالف مع العرش املعلقات تمت
وسلم. وصحبه وآله محمد سيدنا عىل هللا

طارت قال: حال، وهو حثيثة، الخطيب: ورواية حثيثًا، نهًضا يعني حثيثًا. نحوه فنهضت قوله: 521

البيت. هذا خطاب ابن يرِو ولم تنساب، وتسيب: قصدت، وحردت رسيعة، الثعلب نحو
إلخ، … دبيبًا رأيها فدبَّ الخطيب: وروى يدب، خطاب: ابن رواية دبيبًا. خلفها من فدب قوله: 522

من يقول العني، يف عروق والحماليق: دبيبًا، خوفها من ودب ويروى: رآها، ملا الثعلب يعني دب وقال:
بياض هو وقيل: املؤقني، بني ما الحمالق وقيل: العني، جفن الحمالق وقيل: عينه، حمالق انقلب الفزع:

العني. بياض يف التي العروق وقيل: السواد، خال ما العني
من واألول الثاني الشطر أسقط إنه ثم جته، فرضَّ فأدركته خطاب: ابن وروى الخطيب، رواية هذه 523

اآلتي. البيت
وقيل: الحجارة، هي قالوا: والجيوب إلخ، … َعتْه فوضَّ َعتْه فرفَّ ويروى: قال: الخطيب رواية هذه 524

األرض. وهي بالجدالة طرحته لته: وجدَّ املدر، من القطعة وقيل: لبة، الصُّ األرض
خطاب. ابن أسقطه فلذلك األعرابي؛ ابن يَْرِوِه لم البيت هذا إلخ. … فعاودته قوله: 525

وضعت حني بد ال يقول: الصدر. والحيزوم: جنبه، ودفه: ظفرها، ومخلبها: الثعلب، صوت والضغاء: 526

منجاء. ال بد ال غريه: وقال الفراء، عن شك ال بد: وال منقوب، أنه دفه يف مخلبها
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